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دیدگاه

ویروس کرونا و بنگاه های اقتصادی 
کوچک

ولی اله آقایارزاده*
 سرانجام پس از گذشت 
بی��ش از ۴۰ روز از ش��یوع 
ویروس کرونا آرام آرام موج 
نگرانی ه��ا از پیامده��ای 

اقتص��ادی آن هر روز افزای��ش می یابد. افزایش 
مبتالی��ان به ویروس کرون��ا و آثار مخربی که بر 
اقتصاد کش��ور می گ��ذارد از جنبه های متفاوتی 
قابلی��ت نگ��رش دارد. از آنجا که ای��ن ویروس 
قابلی��ت پخش و انتش��ار سراس��ری دارد و توان 
درگیر کردن تمام فعالیت های اقتصادی کش��ور 
را در بخش ه��ای مختلف که ب��ا مردم در ارتباط 
است و توان تحت تاثیر قرار دادن و لطمه زدن به 
بنگاه های کوچک را دارد از این حیث بسیار حائز 
اهمیت است؛ کسب و کارهایی مانند گردشگری، 
رستوران ها، کافی ش��اپ ها، باشگاه های ورزشی، 
مراکز خرید، س��ینماها، هتل ها، مراکز فرهنگی، 
حمل ونقل و از همه مهم تر تولید کنندگان کوچک 
که بخش عظیمی از اش��تغال کشور را تشکیل 
می دهد. بنگاه های کوچکی که بر اثر عدم فروش 
محصوالت شان بر اثر شیوع ویروس کرونا تقریبا 
به تعطیلی کامل رس��یده اند و مس��اله مهم نیز 
همین اس��ت. بخش برنامه و بودج��ه دولت در 
تمامیت نگرش خود بخش زیادی از نگاه خود را 
معطوف به اش��تغال هایی که در دید عموم مردم 
اس��ت، قرار داده است و بنگاه های کوچک که به 
صورت تولید کنندگان مواد اولیه برای شرکت ها و 
یا بنگاه های بزرگ تر هستند دیده نشده و یا بسیار 
کمتر دیده شده است. به عنوان مثال می توان از 
تولید کنندگان مواد اولیه پوشاک نام برد که برای 
تولید یک دست لباس نیاز به تولید بیش از ۱۰ 
تکه دارند که هر یک از این تکه ها در یک کارگاه 
کوچک تولید می شود که اکنون این کارگاه ها یا 
بنگاه های کوچک تعطیل شده اند که بسیاری از 
کارگران آنها نه بیمه داشته اند که اکنون بتوانند از 
بیمه بیکاری استفاده کنند و نه کارفرمایان توانمند 
از نظر مالی داشته اند که توان پرداخت چندین ماه 
حقوق دوران بیکاری را داشته باشند و امروز این 
بخ��ش کارگری با چال��ش بزرگی به نام بیکاری 
و عدم تامین هزینه ه��ای روزمره زندگی روبه رو 
هستند. از دیگر عوارض این ویروس بسته شدن 
مرز کش��ورها به روی یکدیگر است که خود این 
موضوع بر واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت 
تولیدی تاثیرگذار است که این مساله باعث عدم 
توان فعالیت شرکت های بزرگ مانند لوازم خانگی، 
بخش صنعت و... است که مجبور به تعدیل نیرو 
می ش��ود و ش��اید در ماه های ابتدایی شیوع این 
بیماری این موضوع اتفاق نیفتد اما به مرور زمان 

این موضوع به دلیل عدم توانایی مالی  ...
ادامه در صفحه 3

رانت دارو گریبان کرونا را گرفت؟!
دکتر مریم سادات خرمگاه *

 براساس گزارش بیمارستان 
جان هاپکین��ز آمریکا تاکنون 
۴۴/26۴ نفر در دنیا در اثر ابتال 
ب��ه بیماری کووی��د ۱9 )کرونا 
ویروس( جان خود را از دس��ت 
داده اند و تنها ۱85/5۴۱ نفر از 
مجموع 887/۰67 مورد ابتال به این بیماری در دنیا، 
بهبود یافته اند. این در حالی است که بسیاری از محققان 
اپیدمیولوژیک در دنیا معتقدند میزان واقعی شیوع و 
مرگ ناشی از این بیماری به طور قابل توجهی بیشتر 
از این ارقام است و برخی کشورها به دالیل مختلفی از 
جمله جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و جنبش های 
اجتماعی در حال دس��تکاری و کم جلوه دادن آمار و 
ارقام واقعی خود هستند.در چنین شرایطی معرفی 
هر چه س��ریع تر گزینه های درمانی در اولویت کاری 
صنایع بیوتکنولوژی و کادر پزشکی دنیا قرار گرفته 
است و دولتمردان، سیاستمداران و سرمایه گذاران دنیا 
با تمام توان، برای کنترل این بیماری پاندمی که تبعات 
گسترده ای در نظام اقتصادی و اجتماعی دنیا داشته است 
با سیاست های ارائه شده از سوی جامعه پزشکی همسو 
شده اند. این در حالی است که نه تنها شاهد عدم شفافیت 
دولتمردان در کش��ورمان ایران هستیم بلکه ضعف 
مدیریت کالن در کشور، گمانه زنی هایی مبنی بر ایجاد 
رانت و تبعیض و مهم تر از همه وقت کشی در تامین و 
توزیع هر چه سریع تر گزینه های درمانی بیماری کرونا 

در نظام سالمت کشور را مطرح کرده است.
در روزهای اخیر مجادله میان پزش��کان با وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو بر سر تجویز دارویی با نام 
ژنریک Favipiravir جهت درمان بیماران مبتال به 
کرونا در کشور باال گرفته است. دکتر محمدرضا  هاشمیان 
متخصص مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری 
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با انتشار ویدئویی ضمن اعتراض به سیاست های وزارت 
  Favipiravir بهداشت در خصوص عدم ارائه داروی
عنوان کرده است که طبق بررسی های انجام شده در 
این بیمارستان که از روزهای ابتدایی گسترش بیماری 
کرونا خط مقدم درمان این بیماری در کشور بوده است، 
این دارو در درمان بیماران موثر است. وی ضمن ابراز 
نگرانی از مرگ بیماران، وزارت بهداشت را مسوول تامین 
دارو دانست و گفت باید داروی Favipiravir در بخش 
مراقبت های ویژه و خارج از بخش برای بیماران تجویز 
شود. وی با بی اهمیت دانستن تاییدیه FDA )سازمان 
غذا و داروی آمریکا( برای این دارو عنوان می کند بسیاری 
از داروهایی که در ایران مصرف می شود تاییدیه سازمان 
غذا و داروی آمریکا را ندارند و در این شرایط بحرانی 
مسوولیت تجویز این دارو با جامعه پزشکی است که 
در تماس مستقیم با بیماران است.وزارت بهداشت اما 
در واکنش به انتشار این ویدئو، در تاریخ ۱2 فروردین 
طی نامه ای )متن نامه در پیوست آمده است( به دکتر 
علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ضمن ابراز تاسف، موانع مطرح شده در راه خدمت رسانی 
به مردم در این ویدئو را غیرواقعی دانسته و از برخورد 
قانونی با این مورد و موارد مشابه خبر داده است.این در 
حالی است که دکتر قانعی رییس کمیته علمی کرونا 
در کشور وقایع رخ داده را شفاف سازی کرده و عنوان 
می کند در تاریخ 2 فروردین 99 دکتر مهرعلیان مدیرکل 
اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو طی 
 Favipiravir نامه ای دستور ارس��ال ۱5 هزار قرص
)قرص های 2۰۰ میلی گرمی و بسته بندی ۴۰ عددی 
 Hisun با تاریخ ساخت 2۰2۰/2/۱6( کارخانه چینی
را به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل داده است. وی در 
این نامه از این دانشگاه درخواست کرده است تدوین و 
اجرای طرح کارآزمایی بالینی داروی Favipiravir را 

در دستور کار قرار دهد.

سرمقاله

یادداشت

 جهان درهم تنیده انسانی
 آرزویی بیش نیست

این سیاستمدار در مقاله ای که اخیرا منتشر کرده، گفته 
است که شیوع این ویروس باعث شده تا مردم نسبت به 
آسیب دیدن همس��ایه خود- چه همسایه شهری و چه 
همسایه کشوری- بی تفاوت نمانند. وی می افزاید: به همین 
دلیل دنیای انس��ان ها بیش از پیش در هم تنیده شده و 
انسان ها در کنار هم قرار گرفته و وابسته به هم شده اند. او 
از این مساله نتیجه گرفته است که دنیای پسا کرونا، دنیایی 

متفاوت و انسانی تر خواهد بود.
اما دست کم مشاهده های عینی در جهان و آنچه در 
واقعیت مشاهده می شود با آنچه سیاستمداران انسان گرای 
اروپای��ی می گویند تف��اوت دارد. در وهل��ه اول موضوع 
قرنطینه کشوری بهانه ای شد تا انسان ها ارتباط خود را با 
کشورهای دیگر به حداقل ممکن تقلیل دهند. در این باره 
شهروندان کشورها از دولت های خود می خواهند تا ورود 
اتباع یا ساکنان دیگر کشورها را ممنوع سازند. در واقع این 
رفتار تایید می کند که برای شهروندان یک کشور اولویت، 
خودشان و هموطنان شان است که باید در برابر بیماری و 
دریافت ویروس مصون بمانند و چندان اهمیتی ندارد که 
در سایر کشورها و مناطق جهان چه می گذرد. اینکه ژاپن 
از ورود مسافران یک کشتی به خاک خود جلوگیری کرد 
و حتی اجازه درمان بیماران این کشتی را در خاک خود 
نداد و اینکه در کشور خودمان بزرگ ترین اتهام به دولت 
انتقال مسافران چینی با هواپیما های ایرانی است نشان 
می دهد که جان دیگران در مقابل جان خود و هموطنان 
برای ش��هروندان کشورها اهمیت چندانی ندارد. این امر 
عین ملی گرایی اس��ت که افرادی مانند موگرینی آرزوی 
تغییر آن را دارند. در عین حال سیاس��تمداران کشورها 
تصریح می کنند که چندان مهم نیست چند نفر و یا چند 
کشور با این بیماری درگیر شده اند و بیماری تا چه حدی 
جان ش��هروندان دیگر کشورها را به خطر انداخته باشد. 
آنچه مهم اس��ت این است که بیماری در همان منطقه، 
کش��ور و یا ش��هر محصور و محدود و از گسترس آن به 
مناطق دیگر جلوگیری شود. این توصیه که البته براساس 
توصیه ها و نظریات کارشناس��ی و پزشکی است در ذات 
خود رفتارهای ملی گرایی و احساسات ملی گرایانه را چه 
در مورد شهروندان و چه در مورد دولت های ملی ترویج و 
تقویت می کند. اما اگر انحصار شهروندان در محدوده های 
جغرافیایی براس��اس توصیه ها و دس��تورهای پزش��کی 
توجیه پذیر باشد، محدودیت هایی که در مورد تبادل کمک 
میان کشورها اعمال می شود و اولویت دادن به حفاظت از 
جان هموطنان در مقابل کمک به سایر کشورها و ملت ها  
حتی براساس توصیه های پزشکی نیز توجیه پذیر نیست. 
طی دو ماه گذشته حتی کشورهای توسعه یافته و ثروتمند 

نیز از ارس��ال کمک به کشورها و جوامع فقیر خودداری 
کرده اند. سیاستمداران انکار یا پنهان نمی کنند که آنچه 
برایشان اولویت دارد، نه وضعیت کشورهای همسایه و یا 
فقیر که وضعیت جامعه کشور و شهروندان خودشان است. 
در این زمینه حتی ارسال کمک های دارویی و تجهیزاتی 
مرتبط با بیماری کووید ۱9 از س��وی کشورهای جوامع 
دیگر تقریبا به حداقل ممکن کاهش یافته و مدیران ارشد 
کشورها تالش می کنند دارایی ها و توانمندی های خود را 
صرف تامین سالمتی شهروندان شان کنند. حتی کشورهای 
توسعه یافته ای که از جهت ابتال و مرگ ناشی از ابتال به 
ویروس کرونا در موقعیت های خوب و اطمینان بخش قرار 
دارند مانند سوییس، فنالند و نروژ تمایل زیادی به اعطای 
کمک به س��ایر کش��ورها و ملت ها نداشته و ندارند. این 
بی توجهی عمدی در مدیران و رهبران کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا، چنان رواج یافته و با اصرار دنبال می ش��ود 
که اعتراض سایر اعضای اتحادیه اروپا را برانگیخته است. 
شهروندان کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا می گویند چرا 
اتحادیه اروپا در این دوران س��خت به کمک آنان نیامده 
است؟ البته مقامات اتحادیه در مقابل وعده داده اند که در 
بهبود اقتصادی پساکرونا به کمک کشورهای آسیب دیده 
خواهند ش��تافت. از آن بدتر، گزارش های تاییدش��ده در 
خصوص تصاحب و یا سرقت تجهیزات پزشکی کشورهای 
دیگر از س��وی مقامات یا کش��ورهایی اس��ت که مدعی 
انس��ان گرایی و رعایت حقوق انسان ها هستند. در واقع 
اگر آنچه موگرینی و همفکرانش می گویند صحیح باشد 
هیچ یک از این رویدادهای شگفت انگیز نباید رخ دهد. نهاد 
 ،)MSF( کمک های دارویی سازمان پزشکان بدون مرز
تایید می کند که نیازهای زی��ادی در زمینه کمک های 
دارویی و تجهیزات پزش��کی در آسیا )مانند افغانستان(، 
آمریکای التین و آفریقا وجود دارد که بی پاسخ مانده است. 
جالب است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در اردوگاه 
سیاسی غرب قرار دارند به جای دریافت کمک از همفکران 
خود، از کشورهایی نظیر کوبا، روسیه و چین کمک دریافت 

کرده اند که شگفت آور به نظر می رسد.
خبر بدتر برای همفکران موگرینی و انسان گرایان اروپایی، 
اینرسی ملی گرایی در میان مردم و دولتمردان کشورهاست 
که ممکن است رفتارهای ملی گرایانه و اولویت دادن به خود 
را برای مدت ها در میان دولت های ملی رایج نگه دارد. در 
واقع بحران هایی این گونه احساسات ملی گرایانه را نه فقط 
در یک کشور که در میان دولتمردان نیز تقویت و ترویج 
می کند و ش��عار »نخست خودم و هموطنانم« را در میان 
جوامع تحکیم می کند. به این ترتیب جهان درهم تنیده 
انسانی، آن طور که سیاستمداران انسان گرا با خوش بینی 
می گویند تنها روی کاغذ و در گفتارهای آرزومندانه محقق 
خواهد شد ولی نشانه هایی از آن در دنیای واقعی به چشم 

نخواهد خورد.

فاز جدید منازعه ایران و آمریکا در عراق
دکتر صالح الدین هرسنی* 

فاز جدیدی از منازعه ایران 
و آمریکا در عراق آغاز ش��ده و 
این منازعه در ش��رایطی است 
که هر دو کش��ور در تب کرونا 
می سوزند. آن گونه که از برخی 
شواهد و نشانه ها پیداست، شروع 
این منازعه جدید را باید در ادامه تنش های میان آمریکا 
و شبه نظامیان شیعی وابسته به ایران از جمله کتائب 
حزب اهلل و حشد الشعبی در طی یک ماه گذشته دانست. 
البته برخی از تحرکات جدید آمریکا مانند استقرار سامانه 
موشکی پاتریوت در پایگاه های خود در عراق نیز ممکن 

است بر شدت این منازعه جدید بیفزاید. 
در نگاه آمریکا، این تحرکات جدید همان اقدامات 
پیشگیرانه الزمی است که قرار است از آن کشور برای 
محافظت از نیرو ه��ای خود در برابر حمالت احتمالی 
ای��ران و مجموعه های تح��ت ائتالف آن یعنی کتائب 
حزب اهلل و نیرو های حش��د الشعبی استفاده کند. این 
اقدامات پیشگیرانه نیز ناشی از هراسی است که آمریکا 
در قبال واکنش و اقدام متناسب قطعی ایران دارد، چراکه 
واشنگتن به این باور رسیده است که ایران نمی تواند اقدام 
آمریکا در واقعه ترور سردار سلیمانی را بی پاسخ بگذارد. 
بنابراین آمری��کا دیر یا زود باید منتظر تالفی ایران به 
همراهی کتائب حزب اهلل و نیرو های حشدالشعبی باشد. 
حال در این منازعه جدیدی که میان ایران و آمریکا در 
عراق آغاز شده است، مساله نه وضعیت تنازعی و جنگ 
نیابتی میان ایران و آمریکا بلکه مس��اله آن اس��ت که 
مقامات عراق جهت جلوگیری از یک دور دیگر از نظم 
آنارش��ی و برقراری بی ثباتی، راضی نیستند که ایران و 
آمریکا از خاک کشورشان برای اهداف و مقاصد نظامی 
خود استفاده کنند، چراکه به این باور رسیده اند که هم 
ایران و هم آمریکا در عراق منافع دارند و منافع آنها هم 
اساسا ناهمگن و متضاد است به این معنی که ایران در 
عراق و مشخصا با همراهی مجموعه های تحت ائتالف 
خود یعنی کتائب حزب اهلل و نیرو های حش��د الشعبی 
قصد ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدانش در عراق 
دارد و آمریکا نیز با نقش و جایگاه یابی و همچنین نفوذ 
منطقه ای ایران در عراق و حتی در سایر کانون های بحران 
یعنی یمن، سوریه و لبنان موافقتی ندارد، بنابراین در نگاه 
آمریکا، حضور مداوم و درازمدت ایران در عراق می تواند 
یک تهدید دائم و جدی برای منافع آمریکا و متحدانش 
باشد. تحت این شرایط تقاضای مقامات عراق آن است 

که از تنش آفرینی در کشورشان و به تبع آن در منطقه 
اجتناب شود، چراکه ظرفیت های تنازعی ایران و آمریکا 
بسیار جدی و حتی غیرقابل کنترل و هم به آن حد رسیده 
است که بخواهد تبدیل به یک جنگ فراگیر و ویرانگر آن 
هم در روزگاران تلخ کرونایی شود. حال با همه هشدار هایی 
که مقامات عراق در جلوگیری از یک جنگ پرشدت به 
ایران و آمریکا داده اند اما به نظر نمی رسد که خواست و 
تقاضای مقامات عراق بتواند تاثیری در تصمیمات این 
دو کشور داشته باشد و هم ایران و هم آمریکا تمایلی به 
عقب نشینی و انصراف از مواضع تقابلی خود در شرایط 
کنونی ندارند. البته در این میان میل و انگیزه آمریکا در 
ورود به این منازعه جدید به مراتب بیشتر از ایران است 
چراکه برای آمریکا در شرایط حاضر خیلی مهم است که 
برای محافظت از نیرو های خود در عراق، هم ایران را در 
عراق مهار کند و هم برای تضمین آینده مناسبات خود 
در منطقه، عراق را از زیر نفوذ ایران خارج کند. آمریکا 
برای نیل به این منظور دست به یک تاکتیک زده است و 
قبل از آنکه بخواهد از نیرو های خود در برابر پاسخ و اقدام 
متقابل ایران و مجموعه های تحت ائتالفش محافظت کرده 
باشد، برخی از نیرو های نظامی خود را از پایگاه های القائم 
و القیاره به پایگاه عین االسد انتقال داد. به نظر می رسد 
انتقال این نیرو ها به پایگاه عین االسد با دو هدف صورت 
گرفته است. اولین هدف، مصونیت و استقرار آنها در پایگاه 
عین االسد آن هم برای آماده شدن برای یک دوره پرتنش 
دیگر با ایران در عراق است. هدف دوم آمریکا نیز آن است 
تا با فراهم سازی برخی از شرایط راهبردی، گزینه مورد نظر 
خود یعنی عدنان زرفی را برای تشکیل دولت آینده به 
عراق تحمیل کند. به این ترتیب و با مقدماتی که آمریکا 
برای مهار ایران در عراق انجام داده است و در آینده نیز 
انجام خواهد داد، به نظر می رسد هر گونه حصول نتیجه 
موردنظر آمریکا در عراق بسته به همراه شدن مقامات 
فعلی عراق با تحرکات آمریکاست. با توجه به شرایطی که 
در عراق جاری است به نظر نمی رسد تحرکات آمریکا علیه 
ایران در عراق معطوف به نتیجه شود، چراکه گروه های 
شیعی از جمله جریان صدر و حشد الشعبی دارای نفوذ 
در عراق هستند که در اساس موافقتی با حضور آمریکا 
در عراق ندارند. از طرف دیگر مقامات عراق مایل نیستند 
که خاک کشورشان در روزگاران پساداعش و در عصر 
ظهور نیرو ها و هویت های متعارض و در شرایط کنونی 
نیز در هجوم کرونا، دستخوش تنش، بی ثباتی و هرج 

و مرج شود.
* کارشناس مسائل بین الملل
S.Harsani.k@gmail.com

نگاهادامه سرمقاله

جهان درهم تنیده انسانی 
آرزویی بیش نیست

ن�ادر کریمی جونی- بیم��اری کووید ۱9 
برخی گفتمان ها و پارادایم های جهانی را تغییر 
داده اس��ت. در این میان برخی جامعه شناسان 
انسان گرا و سیاستمداران اروپایی معتقدند که این 
بیماری و شیوع ویروس کرونا باعث شده پارادایم  
ملی گرایی و محصور شدن در دولت های ملی به 
چالش کش��یده شود و درهم تنیدگی  انسانی در 
جه��ان با ظرفیت تمام خود را به جامعه جهانی 
و از آن مهم تر به سیاستمداران و سیاستگذاران 
کشورها تحمیل کند. از جمله این سیاستمداران 
مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 

ادامه در همین صفحهفدریکا موگرینی است. 

پشت پرده توافق نفتی
محمدعلی خطیبی*

ب��ازار نفت ک��ه چندی 
پی��ش با آغ��از جنگ نفتی 
میان عربس��تان و روسیه با 
افت ش��دید قیمت ها مواجه 
ش��ده بود ، بار دیگر با شیوع 
ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی به 
بحران بی سابقه ای کشانده شده است. قیمت نفت 

از زمان شکست توافق اوپک پالس و  ...

بازی ترامپ در بازار انرژی با مهره عربستان و روسیه

شطرنج  نفتی

8

 مخالفت مدیران مسوول روزنامه ها با توقف چاپ کاغذی 

 دیوار کوتاه مطبوعات
گروه فرهنگ و هنر- با توجه به شیوع 
کرونا در کش��ور و توصیه وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی مبنی بر فاصله گذاری 
اجتماعی، موضوع انتشار نشریات کاغذی به 
 منظور بررسی و تصمیم گیری در دستور کار 
کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد 

ملی مدیریت بیماری کرونا قرار گرفت.

  »جهان صنعت« دالیل تضاد تصمیمات متولیان ستاد کرونا
 مبنی بر بازگشایی صنایع را بررسی کرد 

 دست صنعت زیر ساطور کرونا
گ�روه صنعت- روز گذش��ته قائم مقام وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت در نام��ه ای خطاب به 
روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت 3۱ 
استان و جنوب کرمان با عنوان اینکه در سال جهش 
تولید تعطیلی واحدهای تولیدی توجیه پذیر نیست 

خواستار بازگشایی صنایع و  ...

 دالیل انتقاد فوالدسازان نسبت به مصوبات ستاد 
تنظیم بازار بررسی شد

 نگرانی از مدیریت دولتی
گروه معدن- در آخرین روزهای سال گذشته 
اعضای انجمن فوالد ای��ران در نامه ای خطاب به 
داریوش اس��ماعیلی، معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال نظر 
وزارتخانه در مصوبات س��تاد تنظیم بازار مبنی بر 

تامین اسلب مورد نیاز کارخانه های  ...

سازمان غذا و دارو مقصر حذف تولیدکنندگان 
اتانول از چرخه فعالیت

رانت کرونایی
جهان صنعت نیوز- با تش��دید بیماری 
کرونا و ضرورت افزایش ظرفیت تولید الکل و 
مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی، شاهد حضور 
برخی از شرکت های شوینده و بهداشتی در 
چرخه تولید این محصوالت با تغییر خطوط 

تولیدی هستیم ...
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ابتالی الریجانی به کرونا تغییری در روند مجلس 
ایجاد نکرده است

به��روز نعمتی عضو هیات رییس��ه 
مجلس ش��ورای اس��امی با اشاره به 
ابتای علی الریجانی رییس قوه مقننه به 
بیماری کرونا گفت: با این وجود خللی در  
وظایف رییس مجلس ایجاد نشده و نواب 

رییس نیز امور را پیگیری می کنند.
ب��ه گزارش تس��نیم، وی افزود : در 
حال حاضر آقای الریجانی به دلیل ابتا 
به بیماری کرونا در قرنطینه است و امور 

را از دور پیگیری می کند.
عضو هیات رییس��ه مجلس تصریح کرد: با وجود ابتای آقای الریجانی به 
بیماری کرونا تغییری در امور مجلس ایجاد نش��ده و جلسات هفته آینده در 

روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود. 
نعمتی در پایان خاطرنش��ان کرد: طبیعتا آقای الریجانی تا زمان بهبودی 
کامل امکان حضور در جلسات علنی را ندارد و جلسات به ریاست نواب برگزار 

خواهد شد.

ترامپ: 
ایران درخواستی برای کاهش تحریم نداشته است

رییس جمهور آمریکا در گفت وگویی 
رس��انه ای با تایید وج��ود محدودیت 
در ارس��ال تجهیزات پزشکی به ایران 
به دلیل تحریم ه��ای اقتصادی گفت: 
جمهوری اس��امی درخواس��تی برای 
کاهش تحریم ها نداش��ته تا اجازه داده 
ش��ود تجهیزات پزشکی به این کشور 

برود.
به گ��زارش ایلنا، دونال��د ترامپ و 

مقامات آمریکا پیش از این مدعی بودند که تحریم های غیرقانونی این کشور 
هیچ مانعی برای ارس��ال تجهیزات پزش��کی به ایران ایجاد نکرده اما اکنون با 
چرخش��ی آش��کار، این موضوع را به عدم درخواست ایران از آمریکا برای لغو 

تحریم ها مرتبط نموده اند.

جو بایدن کاهش تحریم های ایران را خواستار شد
جو بایدن سناتور دموکرات آمریکایی 
در بیانی��ه ای درب��اره تاثیر تحریم های 
اعمال شده بر کشورهای در حال مبارزه 
با ویروس کرونای جدید از جمله ایران 
گفت: در بحبوحه این بیماری همه گیر 
مرگ بار که هیچ مرزی نمی شناس��د، 
آمریکا باید اقداماتی انجام دهد تا حتی 
با وجود در اولویت قرار دادن س��امت 
ملت آمریکا، هر کمک��ی که می تواند 

به کش��ورهایی که بیشترین آس��یب را از این ویروس دیده اند، از جمله ایران 
ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، این سناتور آمریکایی اقداماتی را برای کاهش تحریم های 
ایران پیشنهاد کرد که از جمله آنها دادن مجوزهای گسترده به شرکت های دارویی 
و شرکت هایی که تجهیزات پزشکی ارائه می کنند، ایجاد یک کانال اختصاصی 
برای بانک های بین المللی، شرکت های حمل ونقل، بیمه گران و دیگر موسسات 
خدماتی به جهت کمک به ایران برای دست پیدا کردن به کمک های حیاتی، 
ارائه دستور کار جدید تحریم ها برای این گروه ها و سازمان های کمک رسانی 
بین المللی برای مشخص کردن اینکه چگونه می توانند به سرعت، مستقیما و به 

طور قانونی به این اتفاق غم انگیز در ایران، بدون تنبیه واکنش دهند.

کسی فریب دروغ  پراکنی آمریکا را نمی خورد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متح��د گف��ت: در حالی ک��ه جهان بر 
هم��کاری برای مقابله با کرونا متمرکز 
اس��ت ، آمریکا بدون توجه به آن، علیه 
دیپلمات ه��ای ایران��ی دروغ  پراکن��ی 

می کند.
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در 
حالی که جهان بر همکاری برای مقابله با کرونا متمرکز است و از آمریکا می خواهد 
تروریسم اقتصادی خود را بردارد، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا بدون 
توجه به آن، علیه دیپلمات های ایرانی دروغ  پراکنی می کند.تخت روانچی با تاکید 
بر اینکه اتهام  زنی مقامات آمریکا علیه ایران حد و مرزی ندارد افزود: کسی فریب 

دروغ پراکنی آنان را نمی خورد.

رییس جمهور درباره عوامل ناامنی فضای مجازی 
گزارش دهد

رییس فراکسیون حقوق شهروندی 
مجلس به خطر افتادن اطاعات خصوصی 
تعدادی از کاربران ایرانی تلگرام را فاجعه 
توصیف ک��رد و خواس��تار ارائه گزارش 
رییس جمهور در این باره شد.عبدالکریم 
حسین زاده در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام با اشاره به آنچه »حراج اطاعات 

خصوصی« 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام خوانده، »فیلترینگ و فعالیت پوسته های 
فارسی تلگرام در فضای غیرشفاف« را بی تاثیر ندانسته و نوشته است:  رییس جمهوری 
برای حفاظت از حقوق شهروندی ایرانیان، باید در مورد این فاجعه ملی، دستور 

رسیدگی درباره عوامل ناامن کردن فضای مجازی به ملت گزارش دهد.

دخالت اجنه در شیوع کووید 19 امر عجیبی نیست
سیدصمصام الدین قوامی امام جمعه 
ش��هرک پردیسان قم در ساعت مرسوم 
برگزاری نماز جمعه در یک س��خنرانی 
مجازی در صفحه ش��خصی خود، بیان 
ک��رد: در رابطه با ش��یوع و ایجاد کووید 
۱۹ دخالت اجنه امر عجیبی نیس��ت و 
فریضه هایی نیز در این رابطه مطرح  شده 

است.وی اضافه کرد: سینمای غرب سال ها در تولیدات خود از اثر موجودات فرازمینی 
در امور کره زمین سخن می گویند و امر تازه ای نیست.قوامی ابراز کرد: برای درمان 
کرونا در کنار استفاده از تجربه های بشری و دانش پزشکی که ایران در این مدت 
عملکرد بسیار درخشانی داشته باید از ظرفیت باالی ادعیه اسامی، معنویت و طب 

سنتی هم استفاده کنیم.

خبر

سیاست مجازی

آرزو فرشید–  منتظر خروج نیروهای آمریکایی 
از عراق بودیم اما این طور که به نظر می رسد خود 
غلط بود آنچه می پنداشتیم! اخراج آمریکایی ها از 
منطقه همیشه خواس��ت ایران بوده و بعد از ترور 
سردار سلیمانی نیز بیش از قبل مورد تاکید قرار 
گرفته است. مصوبه پارلمان عراق در این رابطه نیز 
نویدبخش تحقق این رویا بود اما حقیقت انگار چیز 
دیگری است. افزایش تحرکات آمریکا در این کشور 
طی هفته های اخیر گمانه افزایش تنش های بین 
ایران و آمریکا را جدی تر کرده اس��ت. رسانه های 
غرب��ی همچون گاردی��ن و نیوزویک ادعای اخیر 
ترامپ درباره طراحی ایران برای حمله در عراق را 

مسبب افزایش تنش ها می دانند.
رییس جمهور آمریکا مدعی »حلقه های نیابتی 
ای��ران« به نظامی��ان آمریکایی در عراق اس��ت و 
می گوید ارتش کشورش در صورت تداوم این رویه، 
حمات مستقیم تری را در دستور کار قرار می دهد. 
او در صفحه توئیترش با مطرح کردن این ادعا که »بر 
اساس اطاعات موجود و باوری که وجود دارد، ایران 
یا حلقه های نیابتی آن در حال برنامه ریزی برای یک 
حمله مخفیانه علیه نظامیان آمریکا یا دارایی های آن 
در عراق هستند«، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، ایران 

واقعا هزینه گزافی خواهد پرداخت.«
وی همچنین در کنفرانس خبری روز چهارشنبه  
خود به تهران پیام داد که در حمات خود تجدید 
نظر کند و تاکید کرد که این یک هش��دار حمله 

نیست.
پاس��خ تهران به این پیام اما کاما روشن بود. 
حتی پیش از بیان این حرف ها دیده بودیم که امیر 
پوردستان رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش 
در گفت وگوی��ی تاکید کرد: اگ��ر آمریکایی ها در 
عراق دست از پا خطا کنند، پاسخ به آنها منحصر 
به جغرافیای عراق نخواهد شد و هر جا که منافع 
آمریکایی ها باش��د ممکن است هدف قرار گیرد. 
نیروهای مس��لح و جبهه مقاومت آمادگی الزم را 
دارند و در صورتی که دشمن دست از پا خطا کند، 
قطعا با پاس��خ کوبنده و پشیمان کننده نیروهای 

مقتدر نظام و جبهه مقاومت روبه رو خواهد شد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز در مقابل این ادعاها ساکت نماند و در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »توس��ط آتش افروزان جنگ 
گمراه نش��و، دوباره، دونالد ترامپ، ایران دوستانی 
دارد؛ کس��ی نمی تواند میلیون ها »حلقه نیابتی« 
داش��ته باشد. برخاف آمریکا که به طور مخفیانه 
دروغ گفته، تقلب کرده و ترور می کند، ایران فقط، 
آشکارا، اقداماتی دفاعی دارد. ایران هیچ جنگی را 
آغ��از نمی کند، اما به آنها که این کار را می کنند، 

درس هایی می دهد.«
ادعای توام با تهدید ترامپ صرفا با پاسخ تهران 
همراه نبود و با هش��دار قانونگذاران آمریکایی نیز 
روبه رو ش��د. گروه هش��ت نفره ای از سناتورهای 
دموکرات آمریکایی که توضیح��ات رده باالیی را 
درباره اطاعات نظامی دریافت می کنند، در تاریخ 
2۷ مارس سال جاری در نامه ای از دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا خواس��تند پیش از دستور 
حمله  به ایران یا هر گونه اقدام دیگری که ممکن 

است منجر به جنگ شود، با کنگره مشورت کند. 
این قانونگذاران اخبار رس��انه ها را در نظر داشتند 
که نشان می داد دولت آمریکا برای اقدامی نظامی 

آماده می شود.
این نامه که به مش��اهده ش��بکه س��ی بی اس 
نیز رس��یده است، هشدار می دهد که برای دولت 
آمریکا الزامی قانونی وجود دارد تا ریاست کنگره را 
از گسترش بالقوه تنش  نظامی مطلع کند. نامه این 
گروه از سناتورهای آمریکایی توسط نانسی پلوسی 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا، چاک شومر رییس 
اقلیت سنا، آدام شیف مسوول کمیته اطاعاتی و 

مارک وارنر معاون این کمیته امضا شده است.
این قانونگذاران آمریکایی همچنین با اشاره به 
اقدام دولت این کشور در به شهادت رساندن سردار 
قاسم سلیمانی طی یک حمله پهپادی در عراق، 
اظهار کردند که این دولت تا امروز تا حد زیادی در 

عمل به این تعهدات قانونی موفق نبوده است.
تحلیلگران در ایران اما به اندازه رسانه های غربی 
بابت ادعای آمریکا نگران نشده و افزایش تنش ها را 
محتمل نمی دانند. دلیل شان نیز آن است که ترامپ 
و حامیانش از تبع��ات افزایش تنش ها و احتماال 
درگیری گسترده و نظامی مطلع هستند و می دانند 
که این امر برایشان نتیجه خوشایندی نخواهد داشت 
بنابراین پا از حیطه دیپلماس��ی عمومی و تهدید 

حاکمیت در عراق فراتر نمی گذارند.
خاصه کام اینکه کارشناسان، دیپلمات ها و 
رسانه ها در ایران روی محافظه کاری ترامپ که ناشی 
از در پیش بودن انتخابات است، حساب کرده اند. 
س��یدجال س��اداتیان یکی از همین تحلیلگران 
اس��ت که در گفت  وگو با »جهان صنعت« ادعاها و 
تهدیدات اخیر ترامپ را در راس��تای اعمال فشار 

بر عراق دانست.
 � برخی تحلیلگران و رس�انه های غربی 
ادعای اخیر ترامپ و پاس�خ ای�ران را عامل 
افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا در عراق 

دانسته  اند. نظر شما چیست؟

از ۱0 روز قبل که اولین نشانه های این تحرکات 
دیده شد گفتم و هنوز هم باور دارم که آمریکایی ها 
در حال اجرای نوعی دیپلماسی و سیاست عمومی 
هستند. در واقع می خواهند از راه نظامی سیستم 
حاکمیت��ی ع��راق را تهدید می کنند ک��ه اگر به 
حرف آنان گوش ندهند ممکن اس��ت جنگی بر 
آنان تحمیل شود و تبعات این جنگ به ایران نیز 
سرایت کند. اصل قضیه اما خود سیستم حاکمیتی 
و دولت عراق است که تحت فشار قرار گرفته است. 
آمریکایی ها به دنبال نخست وزیری زرفی هستند و 
مخالفان نیز نعیم السهیل را معرفی کرده اند. آمریکا 
برای آنکه مخالفانش به هدف نرسند به تحرکات 
نظامی پرداخت. االن در مجموعه نیروهای آمریکایی 
دو دیدگاه وجود دارد. آقای ترامپ شخصا و برخی از 
مشاوران او موافق شروع جنگ نیستند زیرا می دانند 
که اگر جنگی آغاز ش��ود در صورت کوتاه مدت و 
مقطعی بودن می تواند دستاوردهایی داشته باشد 
اما اگر درگیری با پاس��خ هایی همراه شود که کار 
را برایش��ان طوالنی کند، قطعا ترامپ انتخابات را 
خواهد باخت. نتانیاهو و بن سلمان اما تاش دارند 
آمری��کا را در این وادی بیندازند که به دنبال یک 
موفقیت مقطعی باشد و این فشار از طرف آنها وارد 
می شود. قطعا اقدام در این راستا می تواند با پاسخی 
از سوی ایران و یا مثا حزب اهلل و سوریه مواجه شود 
و حتی پای روسیه و دیگران را به میدان کشیده و 

یک جنگ طوالنی را رقم زند.
 � این رخداد چقدر محتمل است؟

 این اتفاق قطعا به ضرر ترامپ است و او این را 
نمی خواهد و پرهیز می کند. همچنین به نظر من 
وقتی این تحرکات از ناحیه فرمانده آمریکایی ها در 
عراق افشا می شود یعنی که دیگران بدانید آمریکا به 
دنبال چنین کاری است و بترسید. من فکر نمی کنم 
چنین اتفاقی رخ دهد. عراقی ها کاما آماده شده اند. 
ایران نیز آمادگی خود را کاما حفظ کرده اس��ت. 
برخی کامنت ه��ا و کلیپ ها که از ناحیه ایران در 
فضای مجازی دست به دست می شود نیز به قصد 

این اس��ت که تبلیغات را خنثی و دل کسانی که 
ممکن است لرزیده باشد را گرم کنند.

 � ایران برای خنثی کردن رویکرد آمریکا 
در عراق تا کجا پیش  می رود؟

در دیپلماسی یک دیپلماسی عمومی داریم که 
از طریق شبکه های مجازی و رسانه ها و ... است و 
یک دیپلماسی خصوصی که مقامات می نشینند و با 
یکدیگر گفت وگو می کنند. به نظر من این دیپلماسی 
جنگی در حوزه دیپلماسی عمومی عمل می کند و 
ایران نیز در همان چارچوب پاسخ می دهد. از طرف 
دیگر آمادگی های خود را از ناحیه خود و متحدان 
منطقه ای به رخ می کشد. البته این تا زمانی است که 
درگیری اتفاق نیفتد. وقتی درگیری شود قاعدتا به 
نحو دیگری پاسخ داده می شود مثل مساله شهادت 
سردار سلیمانی که همه منتظر مانده بودند ببینند 
ایران چه پاسخی می دهد. دیدیم که ایران به شکلی 
پالس داد که قصد حمله دارد و سربازان آمریکایی 
نی��ز داخل پناهگاه ها رفتند و اگرچه همان جا نیز 
لطمه دیدند. در نهایت اینکه ترامپ مصاحبه کرد 
و گفت که نیروهای انسانی ما آسیبی ندیده اند و 
به راحتی از کنار قضیه گذشتند یعنی هم ایران به 
مطلوب خود رسید و هم آنها ظاهرا به مطلوب خود 
رس��یدند. به نظر من اکنون هم در همین قالب و 

فرمول در عراق عمل خواهد شد.
 � در این صورت دیپلماس�ی عمومی که 
ترام�پ اکنون دنبال می کن�د چقدر برایش 

ثمربخش خواهد بود؟
من موفقیتی در این زمینه نمی بینم. دلیلش 
این اس��ت که پارلمان عراق بعد از ماجرای شهید 
س��لیمانی تصویب کرد که آمریکایی ها منطقه را 
ترک کنن��د، آمریکایی ها نیز وعده داده بودند که 
منطقه را ترک خواهند کرد. در داخل آمریکا نیز 
جریاناتی کاما مخالف حضور آمریکا در منطقه و 
یا درگیری آن در یک نزاع جدی هستند. کنگره 
آمریکا نیز تصویب کرد که این کشور بدون مصوبه 
کنگره وارد جنگ نشود. مجموعه این عوامل سبب 

می شود که بگوییم دست ترامپ برای ورود به یک 
جنگ به مفهوم وسیع نیست. البته ممکن است در 
برخی جاها حرکت های کوچکی انجام دهد اما آن 
هم باید خیلی با حسابگری توام باشد تا منجر به 
واکنش های گسترده نشود زیرا واکنش های گسترده 
حتما به زیان آمریکا تمام خواهد شد. به هر حال 

اقدامات و تحرکات مقطعی ممکن است.
 � کدام حرکت آنها با واکنش مواجه نشده و 

خطر یک درگیری گسترده را ندارد؟ 
من پاس��خی برای این سوال ندارم و فکر کنم 

خود آمریکایی ها نیز نمی دانند.
 � پس این همان عامل بازدارنده است؟

بل��ه، این می تواند برای آمریکایی ها یک عامل 
بازدارنده باشد ولی من خیلی بعید می دانم که اینها 
بتوانند وارد یک درگیری جدی نظامی شوند. برخی 
پایگاه ها را تخلیه کرده و به برخی پایگاه ها با امکانات 
بیش��تر رفته اند اما به نظر من این اقدامات بیشتر 
برای آن است که توی دل ها را خالی و ایجاد ترس 
و وحشت کنند. از این طریق است که می خواهند 

دیپلماسی خود را به سرانجام رسانند.
 � به این ترتیب تحرکات اخیر دستاوردی 

برای آمریکا نخواهد داشت.
بعی��د می دانم که داش��ته باش��د. آمریکا االن 
موقعیتی در منطقه ندارد که بتواند موفقیت های 

بزرگی کسب کند.
 � این ناکامی چقدر بر آینده ترامپ اثرگذار 

است؟
ترام��پ در موقعیت خوبی نیس��ت. در داخل 
طرفدارانی دارد اما موقعیت او یک وضعیت 50- 50 
است. آنها در تاش هستند به وضعیت مطمئن تری 
دست بزنند و در عین حال نمی توانند همین 50 
درصد اطمینان را هم از دست بدهند. االن مساله 
کرونا به ضرر ترامپ تمام می  شود. شرایط اقتصادی 
آمریکا نیز به ضرر او اس��ت. به همین خاطر موبه 
گرفته دو  تریلیون دالر برای مقابله با کرونا به کسانی 
که زیان می کنند، بپردازد. توجه داشته باشید که 
این اقدام مغایر همه سیاست هایی است که ترامپ 
تاکنون دنبال می کرد. ترامپ همان کس��ی است 
که با سیاست تامین اجتماعی اوباما مخالف بود و 
همه امتیازات داده شده به مردم را گرفت و وعده 
ایجاد اشتغال داد. هدفم تشریح وضعیت اقتصادی 
آمریکا نیست، این را گفتم که بگویم ترامپ با یک 
موانع و مشکاتی در داخل کشورش مواجه است 
ک��ه برای او ریزش آرا به هم��راه داد. قصد ترامپ 
جبران این ریزش از طریق سیاست هایی است که 
مغایر سیاست های کان او است. در همین راستا 
می خواهد برگ برنده ای در سیاست خارجی پیدا 
کند تا آن وجه قهرمانی خود را در بین آمریکایی ها 
افزای��ش دهد. کدام حوزه را ب��رای این کار دارد؟ 
چین؟ کره شمالی؟ یا خاورمیانه؟ منطقه خاورمیانه 
با آن تحلیلی که گفتم می تواند بسیار برای ترامپ 

خطرناک باشد.
اگ��ر اطمینان حاصل کنن��د که با یک حمله 
برق آس��ا گس��ترده به اهدافی دس��ت می یابد که 
واکنشی ندارد یا با واکنش های خیلی اندکی مواجه 
می شود می تواند این کار را کرده و وجه قهرمانانه 

خود را احیا کند. 
نکته این است که خودشان هم می دانند اینطور 
نمی شود و ارزیابی هایشان نشان می دهد که اینجا 
می تواند برای آمریکایی ها به یک باتاق تبدیل شود. 
در نتیجه بسیار با احتیاط عمل می کند و بر اساس 
این احتیاط تحلیل من این است که دست به هیچ 

تحرک جدی نخواهند زد.

بررسی احتمال افزایش تنش های ایران و آمریکا در گفت وگو با سیدجالل ساداتیان

ترامپاحتیاطمیکند

دستوراتروحانیبرایمقابلهباکرونا

کمک به کسب و کارهای آسیب دیده
رییس جمهور در تماس های تلفنی با هفت عضو کابینه و رییس کل بانک 
مرکزی، دستوراتی را درباره موضوعات مختلف و به ویژه مبارزه و مدیریت بیماری 

کرونا و ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حسن روحانی دیروز در 
تماس با سعید نمکی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزرای بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و کشور دستور داد به سرعت از روند اجرا و میزان تاثیر و موفقیت طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، ارزیابی های دقیقی تهیه کنند تا در جلسه ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا برای هر گونه تصمیم گیری درباره روند مدیریت و پیشبرد 

مبارزه با کرونا مورد بهره برداری قرار گیرد.
جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا قرار است فردا برگزار شود.

رییس جمهور در گفت وگوهایی با محسن حاجی میرزایی و منصور غامی وزیر 

علوم، تحقیقات و فناوری نیز برای انجام بررسی های 
دقیق جهت طراحی و تدوین پروتکل های بهداشتی 
در دوره بازگشایی مجدد مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز 
علمی و آموزش��ی و  خوابگاه ها و نحوه  اجرای این 

پروتکل ها دستوراتی صادر کرد.
روحانی همچنین به جمش��ید انصاری معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشور نیز دستور داد دستورالعملی را برای طراحی ، 
تدوین و اجرای پروتکل های بهداشتی در محیط های 

سازمان ها و ادارات دستگاه های دولتی آماده کند.
رییس جمهور در تماس با بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در خصوص تامین انرژی و 
فعالیت موثر در تولیدات پتروشیمی و فضای جهانی نفت و موضوعات پیرامون این 
موضوع، دستوراتی را صادر کرد.روحانی به محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دستور داد در خصوص اختصاص ۷5 

هزار میلیارد تومان تسهیات به رسته های مختلف 
شغلی و گروه های واجد شرایط تعریف شده از طرف 
س��تاد اقتصادی دولت، سریعا روندی طراحی و به 

مرحله اجرا گذاشته شود.
رییس جمهور همچنین در گفت وگوی تلفنی با 
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جریان 
برنامه های بانک مرکزی برای اعطای  اعتبار ۷5 هزار 
میلیارد تومانی برای کسب وکارهای آسیب دیده از 

شیوع کرونا و شیوه اجرای آن قرار گرفت.
رییس جمهور بر ضرورت حمایت هرچه سریع تر از واحدهای تولیدی وخدماتی 
آسیب دیده تاکید و از خدمات بانک مرکزی و نظام بانکی خصوصا کارکنان شعب 

بانک ها در این روزهای سخت قدردانی کرد.
در این گفت وگوی تلفنی همتی، رییس جمهور را  در جریان برنامه های بانک 
مرکزی برای تامین ارز سامانه نیما و مدیریت بازار ارز در روزهای آتی قرار داد .
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بهرام پارس��ایی، نماینده اصاح طلب مجلس با انتقاد از 
رویه مقابله با کرونا گفت: هنگام شیوع بیماری در شهر قم 
می توانستند قرنطینه را اعام کنند    . در همان روزها به وزارت 
کشور پیشنهاد شد انتخابات را کاً به عقب بیندازد و اصرار شد 
اگر این کار را انجام نمی دهند حداقل انتخابات قم به تعویق 

بیفتد که هیچ کدام از این کارها صورت نگرفت.
ب��ه گزارش ایلنا، وی ادام��ه داد: روز بعد از انتخابات وزیر 
کشور در یک جلسه مطرح کرد که از ما خواستند انتخابات 
را به خاطر کرونا عقب بیندازیم و یا حداقل در قم به تعویق 
بیفتد که  ما به عنوان مجری انتخابات مقاومت کردیم و از 

این صحبت ها تمکین نکردیم و پیشنهادات را نپذیرفتیم!این 
نماینده مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: بعد هم بحث 

قرنطینه قم و شهرهای شمالی و تهران مطرح شد که انجام 
نش��د. که اگر می شد قطعا ما می توانستیم شیوع بیماری را 
پیش از اینها مهار کنیم.وی  با اشاره به برخورد صورت گرفته 
با پزشکان بدون مرز گفت: بسیار سوال برانگیز است که چرا 
چنین رفتاری با پزشکان بدون مرز صورت گرفت. اگر تصمیم 
بر این بود که آنان به کشور وارد نشوند از روز اول باید از آنها 
عذرخواهی می کردیم و می گفتیم نیازی نیست که بیایید، اما 
این رفتاری که صورت گرفت مناسب آداب و فرهنگ ایرانی 

نبود. پزشکان بدون مرز در همه دنیا وجود دارند و وابسته به 
هیچ نهادی نیستند.

پارس��ایی با تاکید بر اینکه متاسفانه تصمیم گیران ما در 
مواقعی که می شد درست تصمیم نگرفتند، گفت: باید مقصران 
آنچه این  چند وقت در کشور رخ داد در یک محکمه عادالنه 
به دور از مسائل سیاسی و همزمان با حل مشکات محاکمه 
شوند.وی تاکید کرد: قوه قضاییه کارش رسیدگی به مسائل 
قضایی است و در کار اجرایی حضور ندارد بنابراین می تواند با 
مدیریت این موضوع با مقصران و سهل انگاران که باعث چنین 

پیشامدهایی  شدند به دوری از سیاست زدگی برخورد کند.

باید انتخابات به تعویق می افتاد حداقل در قم
پارلمان

الریجانییکیازگزینههای1400است
ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا علی الریجانی را یکی از گزینه های احتمالی در 
انتخابات ۱400 دانست و گفت: درست است جریان اصولگرا برخاف اصاح طلبان 

خیلی اهل تنازل نیستند اما آنها هم ممکن است از الریجانی حمایت کنند.
به گزارش نامه نیوز وی تاکید کرد: این اوال بستگی به عملکرد یک سال آینده 
مجلس یازدهم دارد. باید دید این مجلس امکان رای آوری یک کاندید اصولگرا 
در ۱400 را فراهم می کند یا خیر؟ نکته دوم این است که احتمال دارد با وجود 
عملکرد مثبت مجلس یازدهم، اصولگرایان کاندیدی در قواره ریاست جمهوری با امکان رای آوری نداشته باشند. 
از آنجایی که الریجانی به هر حال یک اصولگراست ممکن است به او اکتفا کنند. در واقع اصولگرایان می توانند 

برخاف اصاح طلبان از دایره خود خارج نشوند اما به الریجانی که یک اصولگراست، اکتفا کنند.
ایمانی عدم حضور الریجانی در انتخابات مجلس را یک انتخاب هوشمندانه دانست و گفت: الریجانی با فرض 
امکان رای آوری در ۹8 امکان ریاست مجلس کمتری داشت. به خاطر اینکه ایشان ۱2 سال رییس مجلس بوده 
و شاید عموم نماینده ها تمایل نداشتند که او چهار سال دیگر در این سمت باقی بماند و ریاست او ۱6ساله شود. 
صحنه سیاست صحنه ای نیست که سیاستمداران همواره در آن به شکل کاما فعال باشند و از این عرصه به آن 
عرصه بروند. هوشمند کسی است که گاهی اوقات کا کنار بکشد و در یک زمان دیگر و در یک صحنه دیگر وارد 

شود. الریجانی هم همین کار را کرد و می تواند یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در ۱400 باشد.

میزاناعتمادعمومیبهحکومتپاییناست
عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصاح طلب درباره کاهش اعتماد عمومی 
به حاکمیت گفت: در مورد اعتماد عمومی، مطالعات و پژوهش های مفصلی انجام شده 
است. همه آنها بدون استثنا نشان می دهند که میزان اعتماد عمومی مردم به حکومت 
و نهادهای ذیل حکومت به نسبت پایین است، بنابراین بزرگ ترین سرمایه انقاب در 

حال تحلیل رفتن است و هیچ راهی جز بازسازی اعتماد وجود ندارد.
به گزارش خبرآناین، او ادامه داد: اعتماد را با دو اقدام می توان بازس��ازی کرد: 
نخست اینکه دولت کارآمد عمل کند. گرچه نمی دانم امکان چنین چیزی هست یا خیر چون عما تجربه گذشته 
نشان داده که بدون اتکا به مردم نمی تواند این کار صورت گیرد .این تحلیلگر سیاسی اصاح طلب گفت: دوم  اینکه 
باید بازگشت به مردم کرد. منظورم از مردم همه مردم ایران است که حق مشارکت در اداره امور را بدون قید و شرط 
داشته باشند و بتوانند بدون هرگونه تبعیضی نمایندگان شان را داشته باشند. این نقطه شروع برای آغاز بازسازی، 
اعتماد در جامعه ایران است.عبدی درباره نقش احزاب در این کاهش اعتماد عمومی نیز گفت: احزاب سیاسی در 
ایران جدا از حکومت تعریف نمی شوند، به هر میزانی که حکومت بسته عمل کند، احزابش هم بسته تر رفتار می کنند. 
ولی در این میان به نظرم گام اول را باید حکومت بردارد و احزاب هم باید به تبع آن، خودشان را با مقتضیات زمان 
و خواست مردم هماهنگ کنند. احزاب هم در شکل گیری این وضعیت نقش داشتند ولی نقش آنها بیش از اینکه 

مستقل باشد به نظرم تابع نقش حکومت بود.
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ادامه یادداشت

همتی:
بانک های عامل مقابله با کرونا مشخص شد

رییس کل بانک مرکزی تصمیمات بانک مرکزی در چارچوب سیاست های 
پولی، اعتباری و ارزی را برشمرد.

به گزارش »جهان صنعت«، عبدالناصر همتی  افزود: در زمینه سیاست های 
اعتباری س��ه اقدام صورت خواهی��م داد: در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، 
بانک های عامل را مشخص کردیم و سازوکار پشتیبانی از طرح بزرگ تامین 
اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
نیز با هدف حمایت از تداوم اش��تغال نیروی کار واحدهای اقتصادی مورد 

بررسی و تصویب قرار گرفت.
رییس بانک مرکزی یادآور شد: در زمینه کمک به »جهش تولید« نیز 
مقرر شد، واحد نظارت بر زنجیره تامین درجهت تعمیق و توسعه زنجیره 

تامین مالی تولید کاالها و خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه تعداد بانک های عامل مجری طرح گام نیز برای تقویت 
این س��از و کار تامین مالی غیرتورمی افزایش پیدا کرده، افزود: در زمینه 
سیاس��ت پولی و توس��عه عملیات بازار باز، شیوه نامه قرارداد خرید مجدد 
)Repo( و قرارداد خرید معکوس)Reverse-Repo( که برای اولین بار 

در ایران اجرا می شود را تصویب کردیم.
وی ابراز امیدواری کرده که عملیات بازار باز امسال با روند تعمیق بازار 
بدهی توسعه یافته و کنترل سود بانکی و تورم را با این ابزار مهم سیاست 
پولی دنبال کنیم. همتی با اش��اره به بخش سیاست ارزی نیز خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی الزم برای تامین به موقع ارز کاالهای اساسی از روش ها و 
کانال هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است را انجام 
دادی��م. برنامه ما تداوم جدی روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار ارز 

در سال جدید است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات دردست اجرا، ادامه ثبات و پایداری 

در اقتصاد فراهم و مسیر رشد اقتصادی هموار شود.

به منظور مقابله با کرونا
کمک ۵۰۰ هزار دالری صندوق اوپک به ایران تصویب شد

با پیگیری های به عمل آمده از س��وی وزارت اقتصاد، کمک ۵۰۰ هزار 
دالری صندوق اوپک برای توس��عه جهانی)OFID( به ایران برای خرید و 
توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس 

کرونا تصویب شد.
به گزارش ایِبنا، کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرد: با پیگیری های به عمل آمده از سوی وزارت اقتصاد، 
کمک ۵۰۰ هزار دالری صندوق اوپک برای توسعه جهانی )OFID( به ایران 
برای خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله 
با ویروس کرونا از سوی این صندوق تصویب شد و صندوق اوپک برای توسعه 
جهانی )OFID( این کمک ۵۰۰ هزار دالری را در اختیار س��ازمان بهداشت 
جهانی قرار داده تا خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز 

جهت مقابله با ویروس کرونا در ایران عملیاتی شود.
بنا بر اعالم کمیته مذکور، صندوق اوپک برای توسعه جهانی )OFID( این 
کمک ۵۰۰ هزار دالری را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده تا خرید 
و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس 

کرونا در ایران عملیاتی شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به گستردگی و شدت شیوع کرونا در سطح 
جه��ان وزارت اقتصاد برای دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی از بانک های 
توسعه ای تالش کرده و این کمک ۵۰۰ هزار دالری صندوق اوپک برای توسعه 
جهانی )OFID( در پی اعالم آمادگی معاون وزیر اقتصاد و رییس  س��ازمان 
س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ای��ران برای دریافت کمک های 

بانک های توسعه ای انجام شد.
شایان ذکر است موضوع دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی از صندوق اوپک 
  )IDB(بانک توسعه اسالمی ،)WB( بانک جهانی ،)OFID(برای توسعه جهانی
و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا)AIIB(   از سوی سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران از چهارده اسفند ماه ۱۳۹۸ در دست پیگیری 
 )OFID( است. این کمک ۵۰۰ هزار دالری صندوق اوپک برای توسعه جهانی
در راستای حمایت از تالش های ملی برای مقابله با ویروس کرونا انجام گرفته 
و صندوق یادشده در مواجهه با سیل سال ۱۳۹۸ نیز کمک فوری مشابهی به 

کشورمان اعطا کرد.

مذاکره صندوق بین المللی پول با مقامات ایرانی برای 
اعطای وام

یک مقام مسوول در صندوق بین المللی پول از گفت وگو با مقامات ایرانی 
درباره درخواست وام پنج میلیارد دالری به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا 

خبر داد.
به گزارش خبرآنالین، یک مقام مسوول در صندوق بین المللی پول از گفت وگو 
با مقامات ایرانی درباره درخواس��ت وام پنج میلیارد دالری به منظور مقابله با 

شیوع ویروس کرونا خبر داد.
به نوشته رویترز، ایران خسارت دیده ترین کشور آسیای غربی از کروناست و 
اخیرا از صندوق بین المللی پول درخواست کرده پنج میلیارد دالر وام از محل 

بودجه اضطراری این نهاد دریافت کند.
جهاد آزور، مدیر صندوق بین المللی پول در آسیای غربی و مرکزی، در یک 
نشست آنالین گفت که این نهاد برای اطالع از نیازهای ایران و به جریان انداختن 

درخواست این کشور، در حال مذاکره با مقامات ایرانی است.

ویروس کرونا و بنگاه های اقتصادی کوچک
شرکت های تولیدی غیر مواد غذایی و یا شوینده اتفاق می افتد که دلیل 
آن نیز بر همگان واضح و مبرهن اس��ت و حال س��وال این است که در آن 
ش��رایط دولت چگونه باید عمل و از چه راه هایی استفاده کند تا این گونه 
شرکت ها از تعدیل کارگران و کارمندان خود جلوگیری کنند و حال تاثیر 
بیکاری این بخش از نیروی کار را ش��ما باید بر س��ازمان تامین اجتماعی 
ببینید که در شرایط کنونی که خود آن سازمان با مشکالت عدیده تامین 
هزینه های خود درگیر اس��ت باید به فک��ر تامین هزینه بیمه بیکاری این 
بخش از نیروهای بیکار ش��ده نیز باش��د که خود این مس��اله حائز اهمیت 
است. موضوع دیگر، بحث تجارت ایران با کشور چین است که صادرات 2۰ 
درصدی مواد خام، مواد معدنی و مواد پتروشیمی به این کشور دارد که در 
اثر شیوع این ویروس چه ضربه ای به این بخش از اقتصاد کشور و چه آثار 

مخربی بر بخش صادرات ما وارد می شود.
 بدون تردید ش��یوع این ویروس آثار بس��یار مخرب��ی بر اقتصاد تحت 
تحریم های ظالمانه کش��ور ما از طرف آمریکا و بدعهدی های کش��ورهای 
اروپایی خواهد داشت و انتظار می رود مسووالن ارشد کشور در وزارتخانه های 
متبوع شان )وزارت اقتصاد و وزارت صمت( تمام تالش شان را برای جلوگیری 
از لطمه به بخش عظیم جامعه که همان قشر کارگری است معطوف کنند و 
به بیانات مقام معظم رهبری که فصل والخطاب سال ۱۳۹۹ )جهش تولید( 
است همت گمارند و در این بخش یعنی حمایت از بنگاه های کوچک عزمی 

جدی و راسخ داشته باشند.
* عضو انجمن حسابداری ایران و کارشناس اقتصادی

گروه اقتصادی- آشفتگی های ایجاد شده 
در اقتصاد ایران به واس��طه گسترش ویروس 
کرونا، نقش دولت در حمایت از کسب و کارها 
و اقشار آس��یب دیده را پررنگ تر کرده است. 
دولت قرار اس��ت با اعط��ای وام های کم بهره 
به صاحبان مشاغل و اقشار فاقد درآمد ثابت، 
به جنگ نابرابری های ش��کل گرفته در سایه 
ویروس کرونا برود و از فش��ار وارده بر قامت 
خمیده اقتصاد ایران بکاهد. با این حال آنچه 
جای پرس��ش دارد این اس��ت که آیا اقش��ار 
آس��یب دیده س��هم برابری در منابع هنگفت 

دولتی دارند؟
دولت به تازگی از سیاس��ت جدید حمایتی 
خود از اقش��ار آسیب دیده رونمایی کرده است. 
ای��ن س��ازوکار حمایت��ی بر اعط��ای ۷۵ هزار 
میلی��ارد تومان وام بانکی ب��ا نرخ ۱2 درصد به 
کس��ب وکارهای آس��یب دیده از شیوع ویروس 
کرونا استوار است. پیش تر علی ربیعی، سخنگوی 
دولت اعالم کرده بود: »این تس��هیالت جهت 
پایداری بنگاه های آسیب دیده از کرونا، تقویت 
معیشت،کمک به اقش��ار فاقد درآمد، حمایت 
از خانواره��ا، حمایت از کارگران و تجهیز نظام 
سالمت تخصیص داده خواهد شد.« این میزان 
تس��هیالت ک��ه تقریبا معادل با رقم دو س��ال 
یاران��ه نقدی اعطایی به خانوارهاس��ت، اگرچه 
می تواند راهگشای کسب و کارهای آسیب دیده 
از ش��یوع ویروس کرونا باشد، با این حال نحوه 
تخصیص این تس��هیالت در چند سناریو قابل 

بررسی است.
اعطای وام به نورچشمی ها � 

تجربه سیاستگذاری دولت نشان می دهد که 

افراد وابسته به نهادهای دولتی و کسب و کارهایی 
که وابستگی نزدیکی به دولت دارند، همواره در 
صف مقدم دریافت تسهیالت و اعتبارات دولتی 

قرار داشته اند.
 از این رو در س��ناریوی اول می توان اذعان 
کرد که اگر سیاستگذار رویه پیشین خود را در 
اعطای وام و تسهیالت به صاحبان مشاغل ادامه 
دهد، اعتبار اعالمی دولت با نرخ بهره اندک ۱2 
درصدی تنها به نورچش��می ها خواهد رسید. 
این گروه از اقشار که از منافع خاص دولتی در 
دریافت تس��هیالت با مبالغ هنگفت برخوردار 
هستند، اغلب از بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
س��ر باز می زنند. بنابراین از آنجا که نظارتی بر 
چگونگی دریافت و بازپرداخت این تس��هیالت 
وجود ندارد، بخشی از این منابع در مسیرهایی 
به مصرف می رس��ند که به گس��ترش فساد و 
نابسامانی اقتصادی منجر می شوند. بدیهی است 
اگر تس��هیالت ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت 
تنها نصیب این قبیل اقشار جامعه شود، شاهد 
فروپاشی بخش بزرگی از کسب و کارهای واقعی 
و بیکار ش��دن بخش زیادی از نیروهای کاری 
آنها خواهیم بود. از سوی دیگر و به دلیل اینکه 
نمی توان بازگشتی برای وام های اعطایی به آنها 
متصور بود، نظام بانکی نیز با تنگنای شدید مالی 
در موقعیت کنونی مواجه خواهد ش��د. در این 

ش��رایط نمی توان نظام بانکی را به منظور ارائه 
تس��هیالت جدید حمایتی تحت فشار قرار داد 
که این موضوع قامت اقتصاد را خمیده تر خواهد 
کرد. از این رو انتظار می رود دولت برخالف رویه 
معمول خود، نظارت موثری بر روند پرداخت وام 
و تس��هیالت بانکی به صاحبان مشاغل داشته 
باش��د تا از تمرکز این تس��هیالت حمایتی در 
دست گروهی خاص جلوگیری شود. سیاستگذار 
می تواند با ثبت دقیق نام کسب و کارها و شرکت ها 
و میزان مبلغ اعطایی به آنها، به توزیع عادالنه 
تسهیالت در بین کسب و کارهای آسیب دیده از 

این اپیدمی کمک کند.
اعطای وام به صاحبان مشاغل � 

در صورتی که دولت رویه پیش��ین خود در 
اعطای تس��هیالت هنگفت به نورچشمی ها را 
کنار بگذارد، در سناریوی دوم می توان به اعطای 
این تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده و 
کارآفرینان امیدوار بود. بدیهی اس��ت صاحبان 
مش��اغل می توانند تسهیالت دریافتی را صرف 
زدودن آس��یب ها و زیان ه��ای وارده از ناحی��ه 
ش��یوع ویروس کرونا کنند و بقای فعالیت های 
اقتصادی خود را حتی در موقعیت خطیر کنونی 
تضمین کنن��د. این موضوع همچنین از بیکار 
شدن نیروهای کاری این کسب و کارها جلوگیری 
می کند و مانع از افزایش نابسامانی و تالطمات 

اقتصادی می ش��ود. با این حال این سناریو نیز 
محتمل است که کارآفرینان و کسب و کارها با 
وقفه درآمدی و همچنین کاهش درآمد حتی 
با وجود برخورداری از تسهیالت دولتی مواجه 
ش��وند، ب��ا این حال ادامه حی��ات آنها با وجود 
تسهیالت دولتی ممکن خواهد شد. بدیهی است 
کسب و کارهایی که به توسعه اشتغال و حرکت 
بر مسیر درس��ت اقتصادی دست می زنند، در 
ادامه قادر خواهند بود تسهیالت دریافتی را در 
موعد مقرر و به طور کامل بازپرداخت کنند. این 
سناریو درست در نقطه مقابل سناریوی اعطای 
وام به نورچشمی ها قرار دارد که پایه های اقتصاد 
ایران را ضعیف تر از آنچه هس��ت خواهد کرد، 
اما در کنار برنامه های حمایتی دولت از اقش��ار 
آسیب دیده، این نکته نیز حائزاهمیت است که 
س��ازوکارهای حمایتی دولت تنها شامل حال 
بنگاه های بزرگ تولیدی نش��ود و سیاستگذار 
سازوکارهای ویژه ای برای حمایت از بنگاه های 
کوچک تولیدی نیز داش��ته باشد. بدیهی است 
این موضوع به ادامه حرکت چرخ اقتصاد کمک 
می کند و مانع از افزایش بیکاری و متزلزل شدن 

اقتصاد ایران خواهد شد.
اعطای وام به رانت خواران ارزی � 

در سناریوی سوم که سناریوی ضعیفی است، 
این احتمال وجود دارد که دولت همچون گذشته 

رانت خواران ارزی را مورد حمایت های ویژه خود 
قرار دهد تا موجبات افزایش تالطمات ارزی بازار 
را فراهم آورند. بدیهی است اگر تسهیالت دولتی 
در اختیار این گروه از اقش��ار که جزو نهادهای 
وابس��ته به دولت هس��تند قرار گیرد، می توان 
نگران افزایش ش��دید قیمت ها در بازار ارز و به 
هم ریختگی های جدید ارزی در بازار شد. این 
افراد قادر خواهند بود تسهیالت اعطایی را صرف 
انجام معامالت ارزی در بازار کنند که ادامه این 
وضعیت مسیر بازار ارز را افزایشی خواهد کرد. 
بدیهی اس��ت این اقشار نیز تسهیالت دریافتی 
را صرف انجام فعالیت های غیرمولد و فس��ادزا 
خواهند کرد و از این رو نمی توان بازگشتی برای 

تسهیالت اعطایی به آنها متصور بود.
حمایت از اقشار فاقد درآمد ثابت � 

در کن��ار س��ازوکارهای حمایت��ی دولت از 
کس��ب و کارها و اقشار آس��یب دیده، قرار است 
اعتبارات کم بهره ای به برخی از اقشار آسیب دیده 
که فاقد درآمد ثابت هستند ارائه شود. از همین 
رو دستورالعمل اختصاص کارت اعتباری ۱ و 2 
میلیون تومانی به اقشار آسیب پذیر ابالغ شده 
اس��ت. این کارت های خرید اعتباری قرار است 
به اقش��ار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل 
رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه های 
بین شهری، دستفروش��ان و کارگران فصلی تا 
سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق  گیرد. بانک های 
عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد بوده و 
موظفند ۴۸ ساعت پس از اعالم وزارت کار، به 
ترتیب اعتبار یک میلی��ون تومانی را در کارت 
خانواره��ای یک نفره و دو میلیون تومانی را در 
کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت 
منظور کنند. طبق اعالم دولت، نرخ بازپرداخت 
ای��ن کارت های اعتباری نیز ۱2 درصد اس��ت، 
بازپرداخت طی 2۷ ماه که س��ه ماه آن تنفس 
اس��ت صورت می گیرد و هشت درصد از سود 
۱2 درصدی آن توسط دولت به بانک ها پرداخت 
می شود. مشمولین نیازی به مراجعه به بانک ها 
نداشته و بانک ها با اخذ تعهد الکترونیک می توانند 
اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد 
کس��ر کنند. دارا بودن چک برگشتی و اقساط 
معوق بانکی نیز مانع از دریافت این تسهیالت 
نمی ش��ود. آنچه می تواند به موفق بودن چنین 
طرحی کمک کند، تهیه بانک اطالعاتی دقیق 
و جامع از افرادی اس��ت که از زیان های وارده از 
ناحیه ویروس کرون��ا در امان نمانده اند. بر این 
اس��اس اگر وزارت کار و رفاه اجتماعی قادر به 
شناسایی دقیق و درست این اقشار نباشد، شاهد 
افزایش نابرابری ها و عدم رعایت اصل عدالت در 

حمایت از اقشار آسیب دیده خواهیم شد.
بنابراین اگرچه س��ازوکار حمایتی دولت بر 
اعطای وام و تس��هیالت اس��توار اس��ت، با این 
حال سیاستگذار می تواند بخشی از برنامه های 
حمایت��ی خود را از طریق چ��اپ پول به مورد 
اج��را بگ��ذارد. اگرچه این موضوع ت��ورم را در 
مسیر افزایشی قرار می دهد، با این حال در عبور 
از گردنه س��خت اقتصادی، افزایش خلق پول 

اجتناب ناپذیر است!

بررسی سیاست های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر

گذر  از بحران با اهرم خلق پول

دکتر علی احمدبیگی- توسعه 
سیاس��ی و اقتصادی اس��اس و بنیان 
رش��د و توسعه جوامع اس��ت. در این 
رش��د و توس��عه جریانات بسیار مهم 
حکومتی و سیاست های روابط بین الملل 
نقش اساسی دارند. کل اقتصاد کالن به هر صورت در حوزه 
اقتصاد سیاسی هس��ت و خط قرمز در این خصوص همان 
الفبای ورودی به اقتصاد کالن اس��ت که در حوزه های مهم 
و راهبردی در حجم سنگین معنای اقتصاد کالن و اقتصاد 

سیاسی را تبیین می کند.
وقتی بحث از اقتصاد سیاسی می شود، مستقیم فلش به 
س��وی محورهای راهبردی اقتصاد نشان داده می شود مثل 
حوزه نفت و گاز، حوزه صنایع دارویی، حوزه کشاورزی، حوزه 
معادن راهبردی همچون طال و تولید شمش، اورانیوم و دیگر 
حوزه های بنیادی که از سطوح خاص و خطوط مشخص شده 
به آن طرف اقتصاد سیاسی، بخواهیم یا نخواهیم محسوب و 

نشان داده می شود.
چارچوب ایجاد نظم و رژیم سیاس��ی و توسعه نهادهای 
حکومتی پایه توس��عه سیاس��ی و اقتصاد سیاسی است که 
دارای سه جزء اصلی است. هر چند موضوع توسعه سیاسی 
با توسعه اقتصادی هر کدام پارامترها و شاخصه های متفاوتی 
از هم دارند بنابراین در  این مقاله بررس��ی آنها گاه تلفیقی 

انجام می شود.
قواعد بنیادینی وجود دارد که سازماندهی و نظم سیاسی 
و اقتصادی را به وجود می آورد. همان س��ه جزء اش��اره شده 
عبارتند از دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن )سازوکارهای 
پاسخگو بودن(. این سه اصل از اصول خدشه ناپذیر برای رشد 
و توس��عه اقتصادی و سیاسی و سرمایه گذاری در این بحث 

فنی و تخصصی است.
چنانچه دولت در راستای این سه آیتم درست عمل نکند 
و بخواهد توسعه اقتصادی و سیاسی را آمرانه و دستوری عمل 
کند، حاکمیت قانون را زیر سوال برده و پاسخگو هم نخواهد 
بود. این امر تعارض شدیدی با دموکراتیک بودن حکومت و 
منافع ملی و مردم خواهد داشت. این رفتار به دهه ۶۰ میالدی 
برمی گردد و همان طور که ساموئل  هانتینگتون در دهه ۱۹۶۰ 
میالدی تقدم توسعه آمرانه بر دموکراسی را بیان می کرد، اما 
ام��روزه در پی افزایش جذابیت دموکراس��ی در جهان طرح 

چنین ادعایی آسان نیست.
توسعه سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سیاسی از لوازم اصلی 
و مهم نظام حکومتی و جامعه بشری است. باید توجه داشت 
که توسعه سیاسی فرآیندی جدا از توسعه و رشد اقتصادی 

و اجتماعی است.
پیش از دموکراتیک ش��دن شیوه حکومت باید یک نظم 
اساس��ی وجود داشته باش��د. این نظم منشأ ظهور سه نهاد 

حیاتی سیاس��ی یعنی دولت، حاکمیت قان��ون و رویه های 
پیش برنده پاسخگو بودن است که ثبات حرکت رو به جلو و 
ایجاد رژیم و حکومت با رویه و مشی خاصی را تعیین می کند 
که نمونه های اجرا شده آن و ایجاد این نهادها در چین، هند، 
خاورمیانه و اروپا جدا از هم یا به صورت ترکیب شده با یکدیگر 
ایجاد شده اند. توسعه سیاسی یعنی تغییر درازمدت نهادهای 
سیاس��ی که متفاوت از تغییرات مقامات و سیاست هاست و 
مقامات عالی و قانونگذاران که می آیند و می روند، قانون جرح 
و تعدیل می ش��ود، اما قواعد بنیادینی هستند که جوامع را 
سازماندهی و نظم سیاسی را تعریف می کنند و این موضوع 
قابل توجه اس��ت که نظم و اجتماعی بودن در نهایت ریشه 
در زیست شناخت انسان دارد، برخالف نظریه های فالسفه ای 
چون ژان ژاک رسو یا اقتصاددانان مدرن نوکالسیک، اکنون 
علم ثابت می کند که انسان ها ابتدا موجوداتی منزوی نبودند 

که با گذشت زمان جوامعی شکل داده باشند.
به دلیل رفتار خودجوش و ش��به مدرن از همان ابتدا به 
لحاظ اجتماعی سازماندهی شده به حساب می آمدند و به طور 
طبیعی اجتماعی بودن انسان حول دو پدیده بنا شده است: 
۱-  خویشاوندی که ژنتیک مشترک است 2- نوع دوستی و 
دادوستد. این دو موضوع گواه بی نقص اجتماعی و مدرن بودن 
و سازمان یافته شدن خود به خود و خودجوش انسان ها بوده 
است. تحلیل و تفسیر این دو بسیار مهم و راهبردی در نظم 

سیاسی و نهادهای آن است.
همان طور که اش��اره کردم هر نظام سیاسی بر سه نهاد 
یادش��ده اس��توار اس��ت. دولت نهادی متمرکز و مبتنی بر 
سلسله مراتب است که در یک محدوده سرزمینی مشخص 
از انحصار به کارگیری زور مش��روع برخوردار است که دارای 

خصوصیات و پیچیدگی و انطباق پذیری خاصی است.
این خط��ر و تهدید وجود دارد که بتوان��د ویژه پروری و 
انحصاری و پدرس��االرانه عمل کند. در مقابل دولت مدرن و 
توسعه یافته میان منافع شخصی حاکم و مصالح عمومی جامعه 
تمایز قائل می ش��ود و درصدد برخورد غیرشخصی با عامه و 
شهروندان است و قوانین را اعمال می کند و بدون طرفداری 
از یک گروه خاص، سیاس��ت هایی را در پیش می گیرد. این 
مطلب و هر دو نوع رفتار در نهاد دولت هاست که به صورت 
مس��تقیم موثر در توسعه سیاسی، رشد اقتصادی و توسعه 
اقتصاد راهبردی و س��رمایه گذاری و حتی در توسعه باثبات 

امنیت ملی خواهد بود.
اما حاکمیت قانون از مبانی مهم نظام حکومتی است که به 
شیوه های مختلف می توان آن را تعریف کرد و به اجرا درآورد. 
به عنوان مثال وجود یک نظم و قانون ساده حق مالکیت و 

امکان به اجرا  گذاش��تن قراردادها یا درک درست و مدرن از 
حقوق بشر که شامل حقوق برابر برای زنان و اقلیت های قومی 
و نژادی است تعریفی روشن و بی نقص از حاکمیت قانون است 
که بخش کوچکی از آن است. بنابراین مجموعه ای از قواعد 
رفتاری و مقرراتی محسوب می شود که اجماع نظر گسترده 

جامعه و نخبگان حاکمیت است.
بخش مهم دیگری در این آیتم از ارکان توسعه سیاسی و 
اقتصادی که مهم و ضروری است به استناد حاکمیت قانون 
محدود شدن قوی ترین بازیگران سیاسی جامعه و دولتمردان 
ذی نفوذ حکایت دارد. اگر حاکمان بتوانند قوانین را به نفع خود 
تغییر دهند حاکمیت قانون وجود نخواهد داشت، حتی اگر این 

قوانین برای همه افراد جامعه به صورت یکسان اجرا شود.
موثر بودن حاکمیت قانون در محدود کردن حاکمان در نوع 
و نحوه اعمال قوانین برای خود است. در تاریخ هند باستان، 
در جهان اسالم و در دنیای مسیحی غرب نیز حاکمیت قانون 
به مثابه یک عامل محدود کننده قدرت سیاسی وجود داشته، 
فلذا حکومت کردن از طریق قانون حاکمیت قانون است. اوامر 
حاکم چنانچه در چارچوب قانون نباشد محدود کننده خود 
او نیس��ت. حاکمیت قانون در اصل حکومت کردن از طریق 
شکل نهادینه شده تر، منظم تر، شفاف تر و کاهش دامنه اقتدار 
حاکم است که برخی کارکردهای حاکمیت قانون را داشته 
باشد. همه این موارد در توسعه به هر شکل و ماهیت، مستقیما 

آثار بسیار مهمی دارد.
یکی دیگر از اصول توسعه سیاسی اقتصادی و راهبردی 
پاسخگو بودن سیستم و دولت و حکومت است؛ پاسخگو بودن 
به معنای واکنش نش��ان دادن حکومت در قبال مصالح کل 
جامعه است. چیزی که ارسطو آن را خیر عمومی می نامید 
امروز پاس��خگو بودن به صورت رویه ای مش��خص فهمیده 
می ش��ود یعنی برگ��زاری منظم انتخاب��ات آزاد و منصفانه 
چندحزبی که به شهروندان امکان می دهد حاکمان خود را 
انتخاب و بر آنها نظارت کنند که این مطلب مهم و اساسی 
در نظام های حکومتی و توسعه سیاسی اهمیت ویژه ای دارد 
و به صورت بارز از ویژگی های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران است.
باید توجه داشت که وجود نظامی سیاسی که بر موازنه میان 
دولت، قوانین و پاسخگو بودن مبتنی باشد، یک نیاز عملی 
و اخالقی برای همه جوامع است. همه جوامع به دولت هایی 
احتی��اج دارند که بتوانند برای دف��اع از خود در صحنه های 
خارج��ی و داخلی قدرت کافی تولی��د کنند و قوانین مورد 
اجماع عموم را به اجرا درآورند. همه س��طوح جامعه نیاز به 
تنظیم و اعمال قدرت از طریق قانون دارند تا مطمئن شوند 

که قانون درباره همه شهروندان به صورت غیرشخصی به اجرا 
درمی آید و هیچ گونه معافیتی برای یک اقلیت ممتاز در کار 
نیست و در همین چارچوب پاسخگو بودن سیستم به معنای 
واقعی و رویه ای بودن خود عمل کند. حکومت ها نباید تنها 
نیازهای نخبگان و کارگزاران حکومت را برآورده سازند بلکه 
باید در خدمت مصالح جامعه به معنای وسیع تر باشند و در 
جوامع متکثر الزم است برای حل وفصل اختالفات و دعواها 
سازوکارهای صلح آمیز وجود داشته باشد تا ساختار سازمانی 
قان��ون و ارزش های اجتماعی جامعه حفظ و نظام حکومتی 

ارزش های خود را حفظ کند.
اما توس��عه اقتصاد سیاسی از رهگذر توسعه سیاسی که 
س��اختار نظام سیاس��ی و تحوالت و توسعه سیاسی که در 
نهادهای حکومت بروز و نمود می نماید را باید بررسی کرد. 
در کل مجموعه دولت و حاکمیت قانون از ضروریات توسعه 
اقتصاد سیاس��ی و راهبردی و اقتصاد خرد است بدون حق 
مالکیت روشن و شفاف و وجود ضمانت اجرایی برای قرارداد ها 
و خارج شدن کسب و کار از حلقه کوچک اعتمادهای شخصی 
دشوار است و سرمایه گذاری که شاخصه اصلی رشد و توسعه 

است نیز مشمول قواعد یادشده است. 
ع��الوه بر این قان��ون در اصل ب��ه ان��دازه ای که حقوق 
خدشه ناپذیر افراد را مقدس می شمارد، شأن آنها را به عنوان 
عاملیت های انس��انی و س��رمایه اصلی جامعه به رس��میت 
می شناس��د و بنابراین توجه به این حقوق ارزش ذاتی دارد. 
سرانجام آنکه مشارکت دموکراتیک و پاسخگو بودن مطلوبیتی 
فراتر از نظارت مفید بر حکومت های فاسد، فریبکار یا خودکامه 

دارد عاملیت سیاسی فی نفسه هدف بوده است.
یکی از ابعاد اصلی در توسعه سیاسی و اقتصادی در آزادی 
نهادهای سیاسی و اقتصاد و اعمال آزادی های مشروع و اصل 
آزادی در قالب حاکمیت قانون اس��ت؛ بنابراین ابعادی است 
که مکمل غنی شدن زندگی هر فرد را دربر دارد. در اقتصاد 
که باید تحت مدیریت راهبردی و کالن حکومت به صورت 
مشارکتی عامه باشد، سرمایه گذاری به مثابه استخوان های 
یک تن در فرض و ماهیت توسعه سیاسی و اقتصادی همان 
محورهای راهبردی اقتصاد و حیات جامعه است. بنابراین نقش 
حاکمیت قانون و حمایت قانون از سرمایه گذاری چه به صورت 
خارجی و چه از ناحیه آحاد مردم داخل کشور باشد بسیار مهم 
و نقش آفرینی است. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی مستقیم 
اقتصاد سیاسی و راهبردهای اصلی در رشد و توسعه و کمک 

به حفظ با ثبات امنیت ملی را رقم می زند.
در ادامه مقاله به بررسی شاخصه های اصلی و استراتژیک 
س��رمایه گذاری، اقتصاد و تولی��د در محورهای مهم اقتصاد 
سیاس��ی خواهیم پرداخت. الزم به ذکر اس��ت که مباحث 
علمی و تخصصی اس��ت و هیچ گونه سمت و سوی سیاسی 

در آن مد نظر نیست.

توسعه سیاسی و توسعه اقتصاد سیاسی

نگاه
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عذرخواهی رییس کمیسیون اروپا از شهروندان ایتالیا
یورونیوز- اورزوال فون در الین، رییس کمیسیون اروپا با انتشار مقاله ای در 
روزنامه های ایتالیا از تاخیر اتحادیه اروپا در کمک به شهروندان این کشور ابراز 
تاسف و عذرخواهی کرد. وی در این نامه خطاب به ایتالیایی ها نوشت: »امروز 

اروپا در کنار ایتالیا ایستاده است، اما از روز اول چنین حمایتی انجام نشد.«
فون در الین در نامه خود می نویسد درست که در آغاز بحران شیوع کرونا 
کشورها چالش های ملی را در اولویت قرار دادند اما پس از مدت کوتاهی متوجه 
شدند که برای مقابله با بحران نیاز به برنامه ای مشترک دارند. این در حالی است 
که هفته گذشته ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موفق نشدند تا درباره بسته حمایتی 
به کشورهای گرفتار شیوع ویروس کرونا به توافق برسند. اختالف اساسی بین 
سه کشور اصلی محل شیوع کرونا، ایتالیا و اسپانیا و فرانسه از یک طرف و آلمان 
و هلند از سوی دیگر بود. رهبران ایتالیا و اسپانیا و فرانسه پیشنهادشان حذف 
موقتی بخشی از بدهی های مشترک کشورها بود اما آلمان و هلند با این پیشنهاد 
موافقت نکردند. بحث بر سر بودجه و کمک به کشورهای گرفتار درگیر شیوع 
کرونا، اولین بار به صورت ویدئو کنفرانس بین رهبران کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا به راه افتاد. در پی شیوع ویروس کرونا که جان بیش از ۱۳ هزارنفر را در 
ایتالیا گرفته، موجی از انتقاد و اعتراض علیه »بی لیاقتی مقامات اتحادیه اروپا« 
در این کشور که در زمره پنج اقتصاد برتر قاره است، ایجاد شده است. در اسپانیا 
اوضاع بهتر نیست و رقم قربانیان این کشور از ۱0 هزار نفر عبور کرده است. 
اورزوال فون در الین، رییس کمیسیون اروپا اعالم کرد که تحت عنوان پروژه 
SURE کمک هایی تا سقف صد میلیارد یورو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
صورت می گیرد. این کمک ها در جهت حمایت از مشاغل آسیب پذیر و اقتصاد 

کشورهای درگیر بحران شیوع ویروس کرونا خواهند بود.

هشدار سازمان بهداشت  جهانی به کشورهای خاورمیانه
یورونیوز- سازمان بهداشت جهانی به کشورهای خاورمیانه نسبت به شیوع 
سریع کرونا در این کشورها هشدار داد. احمد المنظری، مدیر منطقه ای سازمان 
بهداشت جهانی در خاورمیانه گفت: تعداد دیگری از ساکنان کشورهایی که 
بیشتر در معرض خطر هستند و نظام بهداشتی ضعیفی دارند به کرونا مبتال 
شده اند. حتی در کشورهایی که نظام بهداشتی قوی تری دارند نیز شاهد افزایش 
نگران کننده مبتالیان و مرگ ومیر هستیم. المنظری گفت: افزایش تعداد مبتالیان 
نشان می دهد که این انتقال در سطح محلی و جوامع خیلی سریع رخ می دهد. 
هنوز روزنه ای وجود دارد اما این روزنه در حال بسته شدن است. به گفته سازمان 
بهداشت جهانی مجموع مبتالیان به کرونا در منطقه به ۵۸۱۶۸ نفر افزایش 
یافته این در حالی است که ۲۶ مارس ۳۲۴۲۲ نفر به این بیماری مبتال شده 
بودند. اما مسووالن این سازمان نگران این هستند که تعداد مبتالیان بیشتر 
از چیزی باشد که ثبت شده است. بسیاری از کشورهایی که به خاطر جنگ 
دولت ها و نظام های بهداشتی ضعیفی دارند با خطر جدی روبه رو هستند. یکی 
از این کشورها یمن است که هنوز مورد مثبتی از ابتال به کرونا در این کشور 
گزارش نشده است. این کشور به خاطر جنگ نظام بهداشتی ضعیفی دارد و 

ساکنانش از بیماری هایی مثل وبا رنج می برند.

هشدار حزب اهلل عراق به ترامپ
ایسنا- گردان های حزب اهلل عراق به دولت دونالد ترامپ نسبت به هرگونه 
تجاوزی علیه مردم این کشور هشدار داد. گردان های حزب اهلل عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد: ما ماهیت جنایتکارانه دولت دونالد ترامپ را می شناسیم. ما براساس 
وظیفه دینی و نه به درخواس��ت هیچ طرف دیگری به جنگ می پردازیم. اگر 
نیروهای آمریکایی همچنان به عقب نشینی خود از عراق ادامه دهند آنها را هدف 
قرار نمی دهیم.  روزنامه نیویورک تایمز آمریکا شنبه گذشته اعالم کرد وزارت 
دفاع این کشور به فرماندهان نظامی دستور داده برای تشدید جنگ در عراق 
و عملیات علیه حزب اهلل برنامه ریزی کنند. از سوی دیگر گروه عصبه الثائرین 

عراق پیام ویدئویی را برای آمریکا فرستاد.
این گروه در این پیام با انتشار تصاویری از سفارت آمریکا آورده است: سفارت 
آمریکا در تیررس موش��ک های ماس��ت و اگر بخواهیم آن را با خاک یکسان 
می کنیم. ش��ما از دقت حمالت ما خبر دارید. این گروه مس��وولیت حمله به 

پایگاه های نظامی آمریکا در عراق از جمله پادگان التاجی را برعهده گرفت.

برهم صالح در معرض استیضاح است
عضو پارلمان عراق گفت که رییس جمهور این کشور به دلیل نقض قانون 
اساسی و مامور کردن شخصیتی جنجالی برای تشکیل کابینه که مورد توافق 

فراکسیون اکثریت در پارلمان نیست در معرض استیضاح قرار دارد.
عدن شعالن، عضو ائتالف الفتح به رهبری  هادی العامری در پارلمان عراق 
پنجشنبه گذشته خبر داد که برهم صالح رییس جمهور عراق به دو اتهام نقض 
قانون اساسی و خیانت استیضاح خواهد شد. شعالن در گفت وگو با پایگاه خبری 
المعلومه تاکید کرد: برهم صالح به دو اتهام نقض قانون اساسی و خیانت در 
معرض استیضاح است زیرا حق جریان های بزرگ شیعی را که نماینده طیف 

وسیعی از ملت عراق هستند، زیر پا گذاشت.
او اضافه کرد: سازوکارهایی که رییس جمهور با مامور کردن شخصیتی جنجالی 
پی گرفته در حالی که این شخصیت مورد توافق گروه های اکثریت شیعی نیست 
خیانت به شراکت و توافقی است که فرآیند سیاسی عراق در سال ۲00۳ بر اساس 
آن شکل گرفته است. محمد البلداوی، عضو ائتالف الفتح پارلمان عراق هم پیش 
از این در گفت وگو با المعلومه توضیح داد که همه دالیل برای برکناری برهم صالح 
رییس جمهور عراق فراهم است زیرا او بارها بر خالف قانون عمل کرده و مواضع 
ضد ونقیضی را پیش گرفته و حاال هم با معرفی نکردن نامزد فراکسیون اکثریت 
خالف قانون اساسی عمل کرده است. ائتالف شیعی الفتح و ائتالف شیعی دوله 
القانون با یکدیگر فراکسیون البناء را تشکیل داده اند که از سوی رییس پارلمان 
عراق به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان عراق معرفی شده و بر اساس قانون 
اساسی اکثریت پارلمان عراق که متعلق به شیعیان است باید مامور تشکیل 
کابینه را برگزینند. گروه های شیعی عراق تاکنون بر سر نام نامزد نخست وزیری 
عراق به تفاهم نرس��یده اند از همین رو »برهم صالح« رییس جمهور عراق ۲۷ 
اسفند ماه طی مراسمی عدنان الزرفی را مامور تشکیل دولت انتقالی کرد. پیش 
از الزرفی »محمد توفیق عالوی« برای تشکیل دولت انتقالی عراق مامور شده 
بود که به دلیل مخالفت برخی جریان ها با اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه ها 

در کابینه پیشنهادی جدید، در این امر ناکام ماند.

انتقال سامانه های دفاعی آمریکا به عراق 
ایسنا- فرماندهی مرکزی آمریکا از انتقال سامانه های دفاعی به عراق خبر 
داد. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: ما سامانه های 
دفاعی را برای حمایت از عراقی ها و نیروهای ائتالف و نیروهای آمریکایی در برابر 
تهدیدات هوایی که علیه پایگاه هایمان وجود دارد منتقل کرده ایم. یک مسوول 
آمریکایی پنجشنبه اعالم کرده بود واشنگتن پیش بینی می کند گروه های عراقی 

حمله ای را علیه نیروها و تاسیسات آمریکا در این کشور انجام دهند.

گسترش ماموریت های ناتو در عراق
دبیرکل پیمان ناتو اعالم کرد که این پیمان تصمیم گرفته است ماموریت خود 
در عراق را از طریق انجام آموزش کادرهای ارتش و نیروهای امنیتی گسترش دهد. 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در کنفرانس خبری که در پایان دیدارش با وزرای 
خارجه کشورهای پیمان ناتو از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: ما در مورد 
گسترش ماموریت مان در عراق از طریق آموزش افسران و کارشناسان مین زدایی و 

کادرهای پلیس فدرال در چارچوب های برنامه هایشان به توافق رسیدیم.

 از آغاز شیوع بحران کرونا در جهان نزدیک خبر
به بیش از س��ه ماه گذشته و زندگی در پنج 
قاره به طرز عجیبی تغییر کرده اس��ت. دیگر 
جنگ بر س��ر تسلیحات و تعرفه های تجاری 
بی معناس��ت. حال جنگ جدیدی در جهان 
ب��ه راه افتاده؛ جنگ بر س��ر ماس��ک و اقالم 
بهداشتی. تاجران آمریکایی در فرودگاه های 
چین برای خرید محموله ماسک های سفارشی 
کشورهای اروپایی از چین تا چند برابر قیمت 
پیش��نهاد می دهند. طبق اعالم رس��انه های 
فرانس��وی، آمریکایی ها در تالش هستند هر 
گونه ماسک موجود در بازار دنیا را خریداری 
کنن��د که این امر مانع تحویل سفارش��ات از 

کشورهای دیگر می شود.
ش��یوع کرونا، جهان را وارد بحرانی عمیق 
کرده به طوری که به گفته دبیرکل س��ازمان 
ملل، بحران کرونا بدترین وضعیت را از زمان 
جنگ جهانی دوم به وجود آورده است. تعداد 
مبتالی��ان قطعی به وی��روس کرونا در جهان 
به یک میلیون نفر رس��یده و شمار قربانیان 
نیز از ۴۹ هزار نفر فراتر رفته اس��ت. نیمی از 
مبتالیان و ۷0 درصد جان باخته های ناشی از 
ابتال به کرونا از اروپا هستند، در حالی که این 
ویروس در آمریکا نیز به شدت در حال شیوع 
اس��ت. هم اکنون نیمی از جمعیت جهان در 

قرنطینه هستند.
در یک��ی دو روز گذش��ته بیش از دو هزار 
نف��ر در جه��ان بر اثر ابتال ب��ه ویروس کرونا 
جان باخته و حدود ۳0 هزار نفر نیز به شمار 
مبتالیان افزوده ش��ده است. تاکنون بیش از 
۲۱۶ هزار نفر در آمریکا به این ویروس مبتال 
شده اند که باالترین رقم در جهان است. شمار 
قربانیان این کشور نیز به پنج هزار و ۱۴0 نفر 

رسیده است.
بر اساس آمار های رسمی ارائه شده، ایتالیا 
و اسپانیا همچنان در صدر کشورهای گرفتار 
بحران ویروس کرونا قرار دارند. ایاالت متحده 
آمریکا و پس از آن ایران، در رتبه بعدی شمار 
قربانیان مبتال به ویروس کرونا قرار دارند، اما 
همچنان بی��ش از س��ه چهارم جان باختگان 
ناش��ی از عوارض ویروس کرونا از کشورهای 

اروپایی هستند.
هم اکن��ون دو س��وم جمعی��ت آمریکا در 
قرنطینه هستند و انتظار می رود نرخ بیکاری 

این کشور به ۱0 تا ۲0 درصد برسد.
 ش��مار قربانیان در ایتالیا و اسپانیا نیز به 
ترتیب ب��ه باالی ۱۳ هزار و ۱0 هزار نفر اوج 

گرفته است.
ش��مار جان باختگان در آلمان نیز ۶۶ نفر 
بوده و ش��مار مبتالیان در این کشور به هزار 
نفر نزدیک می ش��ود. البته کره جنوبی و ژاپن 
که قبل از اروپا درگیر کرونا ش��دند، عملکرد 
بهتری نس��بت به کشورهای غربی داشته اند. 
شمار کل جان باختگان در کره جنوبی تاکنون 
۱۶۹ نفر بوده و این رقم برای ژاپن تنها ۵۷ نفر 
بوده است. گزارش ها حاکی است که ظرفیت 
سیستم بهداشتی و بیمارستان های بسیاری از 
کشورها در آستانه اشباع است و کادر پزشکی 
و کس��انی که مسوولیت کمک به حفظ جان 
مبتالیان را بر عهده گرفته اند، به شدت خسته 

و فرسوده شده اند.
س��ازمان بهداشت جهانی هنوز چشم انداز 
روشنی برای پایان یافتن شیوع ویروس کرونا 
در آسیا متصور نیست. این نهاد جهانی تاکید 
دارد که در چین، کانون شیوع ویروس کرونا 
در جهان، هن��وز موارد ابتال به ویروس کرونا 
پایان نیافته است. با وجود اعالم شیوع ویروس 
کرونا در ترکیه، از سه هفته پیش، مقامات این 
کش��ور با به کار گرفتن سیاست های دوگانه، 
ت��الش می کنند تصویری از چه��ارراه اروپا و 
آس��یا که از ویروس کرونا در امان مانده را به 

نمایش بگذارند.
قاره آفریقا نس��بت به قاره اروپا و آس��یا با 
ش��مار کمتر قربانیان و جان باختگان ناش��ی 
از ویروس کرونا مواجه است. آفریقای جنوبی 
نخستین کش��ور قاره آفریقاس��ت که تدابیر 
س��ختگیرانه را به اجرا گذاشت. اما در مصر با 
وجود اعالم موارد ابتال به ویروس کرونا، هنوز 

قانون قرنطینه به اجرا گذاشته نشده است. 
تفاوت در میزان مرگ ومیر  � 

میزان مرگ ومیر ناش��ی از این ویروس در 
کشورهای مختلف از هم تفاوت زیادی دارد. 
می��زان مرگ ومیر ناش��ی از ویروس کرونا در 
آلمان به تناسب موارد تثبیت شده ابتال به این 
ویروس در این کشور، در مقایسه با کشور های 
دیگر کمتر است. در حال حاضر ایتالیا در راس 
کش��ورهای با بیشترین تلفات جانی ناشی از 

ویروس کرونا قرار دارد.
س��ازمان جهانی صحت یکی از دالیل این 
تفاوت بزرگ را در شرایط مختلف، اوسط عمر، 
امکانات طبی و رقم آزمایش هایی می بیند که 
انجام می شوند. تشخیص دقیق افراد آلوده با 
ویروس کرونا و ثبت رس��می آن، در ارزیابی 
می��زان ابتال و مرگ ومیر نقش ب��ارزی دارد. 
برخی از کشورها حتی پس از مرگ یک فرد 
باز هم آزمایش انجام می دهند تا در مورد دلیل 

اصلی مرگ مطمئن شوند.
آلمان به لحاظ ظرفیت بخش های مراقبت 
ویژه خود با وجود ۲۸ هزار تخت نس��بت به 
سایر کشورهای درگیر با پاندمی کرونا برتری 
آشکاری دارد. تعداد این گونه تخت ها به عنوان 
نمونه در فرانسه هفت هزار و در ایتالیا و بریتانیا 

تنها پنج هزار است.
دولت مرکزی و شورای ایاالت آلمان هفته 
گذش��ته اع��الم کردند که تع��داد تخت های 

مراقبت وی��ژه را دو برابر می کنند و به دلیل 
کمبود فضای بیمارستان های موجود، تعداد 
زیادی هتل و سالن را به بخش مراقبت ویژه 

موقت تبدیل خواهند کرد.
این در حالی است که گروهی از کارشناسان 
ایتالیایی ادعا کرده ان��د که دلیل مهم پایین 
بودن آمار مرگ ومیرها در آلمان این است که 
آلمان برخالف کشورهای دیگر افرادی را که 
در ماه های اخیر درگذش��ته اند مورد آزمایش 
قرار نداده است تا روشن شود که کرونا عامل 

مرگ آنها بوده یا نه.
هزینه 4/1 � تریلیون دالری برای اقتصاد 

جهان
بان��ک توس��عه آس��یا اعالم ک��رد هزینه 
همه گی��ری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان 
۴/۱ تریلی��ون دالر ی��ا ح��دود پن��ج درصد 
تولی��د ناخالص داخلی اس��ت و بس��تگی به 
گسترش این بیماری در سراسر اروپا، آمریکا 
و س��ایر اقتصادهای بزرگ دارد. دوره کوتاه تر 
محدودی��ت اقتص��ادی این آس��یب را تا دو 
تریلی��ون دالر ی��ا ۲/۳ درص��د تولید جهانی 
پایین می آورد. آسیای در حال توسعه از جمله 
چین ۳۶ درصد کل هزینه این همه گیری را 

پرداخت می کند.
بانک توس��عه آسیا پیشتر اعالم کرده بود 
ش��یوع ویروس کرونا ۳۴۷ میلیارد دالر برای 
اقتصاد دنیا هزینه خواهد داش��ت و نرخ رشد 
جهان را 0/۴ درصد پایین می آورد. از آن زمان، 
مرکز شیوع ویروس از چین به اروپا و آمریکا 
منتقل شده و حاال تعداد کل مبتالیان در دنیا 

از یک میلیون نفر هم گذشته است.
تخمین های جدید این بانک تاثیر مستقیم 
همه گیری این ویروس را بر گردشگری، مصرف 

و سرمایه گذاری در نظر گرفته است.
 اگر اختالل ه��ای مربوط به بخش عرضه 
تش��دید شوند، هزینه این همه گیری افزایش 

خواهد یافت.
بانک توسعه آسیا در گزارش خود پیش بینی 
رش��د اقتصاد را در ۲0۲0 برای آس��یا تا ۲/۲ 
درصد نسبت به ۵/۵ درصدی که در سپتامبر 
سال گذشته پیش بینی کرده بود پایین آورد. 
این بانک رش��د اقتصادی چین را ۲/۳ درصد 
پیش بینی کرد در حالی که قبال آن را ش��ش 
درصد اعالم کرده بود. اقتصاد چین در س��ال 
گذشته ۶/۱ درصد رشد داشت. طبق گزارش 
این بانک، تمام مناطق آس��یا در سال جاری 

میالدی رشد ضعیف تری خواهند داشت.

افزایش شدید بیکاری در آمریکا  � 
بحران کرونا تاثیر فراگیری بر زندگی و بازار 
کار در آمریکا گذاشته است. به نظر می آید که 
تالش واشنگتن برای مقابله با بحران اقتصادی 
ناش��ی از کرونا بس��یار دیر آغاز شده است. با 
وجود تصویب بسته دو تریلیون دالری محرک 
اقتص��ادی و کمک های دولت��ی برای حفظ 
مش��اغل در این کش��ور به طور روزافزونی بر 

تعداد بیکاران در آمریکا افزوده می شود. 
شیوع س��ریع و گسترده ویروس کرونا در 
آمری��کا زندگی و کار در ایالت های بس��یاری 
را به تعطیلی کش��انده و کش��ور را با هجوم 
بی س��ابقه ای برای دریافت مزای��ای بیکاری 
روبه رو کرده است. تعداد زیادی از موسسات 
اقتصادی ب��زرگ و کوچک به ویژه در زمینه 
خدمات و مواد غذایی نتوانس��ته اند بر شرایط 
بح��ران فعلی غلبه کنن��د و کارکنان خود را 
اخ��راج کرده اند.  در حوزه های دیگری مانند 
هتلداری، حمل ونقل، انبارداری و بخش های 
خدمات اجتماعی و درمان و بهداشت نیز وضع 
همین گونه است. همچنین بسیاری از صنایع 
تولیدی در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر 
می برند. طبق اعالم وزارت کار آمریکا تنها در 
هفته گذش��ته شمار متقاضیان بیمه بیکاری 
به حدود سه میلیون و ۲۸0 هزار نفر رسیده 
است. نزدیک به یک پنجم از کارکنان فعالیت 

اقتصادی خود را متوقف کرده اند. 
ای��ن رقم تقریبا ۱0 برابر بیش��تر از هفته 
گذش��ته و بیش��ترین مقدار از زمان ش��روع 
جمع آوری آمار در این کش��ور است. باالترین 
میزان بیکاری در اکتب��ر ۱۹۸۲با ۶۹۵ هزار 
درخواست در یک هفته ثبت شده بود. برخی 
تحلیلگران بر این باورند که آمار واقعی بیشتر 
است زیرا بس��یاری از ایالت ها هنوز به دلیل 
فش��ار زیاد نتوانس��ته اند به درخواس��ت های 
متقاضیان مزایای بیکاری رسیدگی کنند. به 
نظر کارشناسان اقتصادی آمار بیکاری باز هم 

افزایش می یابد. 
در حال��ی ک��ه اس��تیون منوچی��ن، وزیر 
خزانه داری ایاالت متحده، آمار بیکاری فعلی 
را بی ربط خوانده و امیدوار است که وضعیت 
به زودی بهبود یابد، اقتصاددانان چشم اندازی 
ب��رای بهبودی اوضاع اقتصادی نمی بینند. به 
گفته جیمز بوالرد، یکی از مقامات عالی رتبه 
خزانه داری آمریکا بح��ران کرونا می تواند در 
کوتاه م��دت ب��ه بیکاری ح��دود ۵0 میلیون 

آمریکایی منجر شود.

اقتصاد فرانسه در دام کرونا � 
همزمان با افزایش ش��تاب شیوع ویروس 
کرونا در فرانسه و ۱۵ روز پس از آغاز اجرای 
سیاس��ت قرنطینه عمومی، برآوردهای اولیه 
حاکی از فراتر رفت��ن تبعات اقتصادی آن از 

پیش بینی های اولیه دولت است.
 ب��ا این حال ۹۳ درصد مردم انتظار دارند 
دولت برای دومین بار مدت زمان قرنطینه را 

تمدید کند.
اعتبارس��نجی مودیز پیش بینی  موسسه 
کرده رش��د تولی��د ناخالص داخلی فرانس��ه 
ب��ه منف��ی ۱/۴ درص��د   در س��ال ۲0۲0 

خواهد رسید.
 همزمان نونو فرناندس، اس��تاد مدرس��ه 
کسب وکار آی اس ای اس برآورد کرده که اگر 
ش��یوع فراگیر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال 
جاری میالدی ادامه داش��ته باشد، فرانسه با 

رکود دو درصدی مواجه خواهد شد.
اما دولت فرانسه هنوز نگاه خوش بینانه تری 
به اوضاع دارد به طوری که وزارت اقتصاد این 
کشور برآورد کرده رشد اقتصادی این کشور 
با یک درصد کاهش نس��بت ب��ه پیش بینی 
اولیه به 0/۳ درصد در س��ال جاری میالدی 

خواهد رسید. 
دولت فرانس��ه همزم��ان با آغ��از اجرای 
سیاست قرنطینه عمومی از ۱۷ مارس افزون بر 
تدارک یک بسته حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی 
)معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی( برای 
مقابله با افزایش بیکاری و جبران دس��تمزد 
کارگران ش��رکت های بح��ران زده، اعتباری 
۳00 میلیارد یورویی )معادل ۱۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی( برای پرداخت وام کم بهره به 

شرکت ها در نظر گرفت.
دولت همچنین براساس تقاضای ۱00 هزار 
ش��رکت به نمایندگ��ی از حدود یک میلیون 
کارگر، اجازه اعمال سیاست بیکاری موقت را 

به کارفرمایان اعطا کرد. 
بیکاری موقت این امکان را به کارفرمایان 
می ده��د ک��ه در دوران قرنطین��ه، پرداخت 
دس��تمزد ماهان��ه کارکن��ان خ��ود را به ۸۴ 
درص��د خالص دریافتی پیش��ین آنها کاهش 
دهن��د و س��پس ارقام پرداخت��ی را از دولت 

مطالبه کنند.
در همین حال موسسه ملی آمار و مطالعات 
اقتصادی فرانسه)INSEE( نیز اعالم کرده در 
ماه مارس مجموع تولید کش��ور و هزینه کرد 
خانوارهای آن را به ۶۵ درصد ش��رایط عادی 

تنزل داده است. این موسسه پیش بینی کرده 
هر ماه قرنطینه تولید ساالنه کاالها و خدمات 

فرانسه را سه درصد کاهش دهد.
همزمان با خودنمایی ابعاد بدبینانه رکود 
ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا در فرانس��ه، 
فرانسوا رودیر، سخنگوی کمیته تولیدکنندگان 
خودروی فرانسه)CCFA(  خبر داد که تولید 
انواع خودرو طی مارس گذشته ۷۲/۲ درصد 
کاهش یافته و این افت می تواند کاهش ساالنه 

تولید را به ۲0 درصد برساند. 
رودی��ر پیش بین��ی کرد تولی��د خودروی 
فرانس��ه در س��ال ۲0۲0 ب��ه ۱/۷ میلی��ون 

دستگاه برسد.
 این در حالی اس��ت که فرانس��ه در سال 
۲0۱۹ حدود ۲/۲ میلیون دستگاه انواع خودرو 
تولی��د کرده بود و از نظر تیراژ تولید در مقام 

دهم جهان قرار داشت.
سازمان حرفه ای اتحادیه ورزش فرانسه نیز 
که متش��کل از افزون بر ۱۴00 شرکت، ۵00 
برند تجاری و سه هزار مرکز فروش است، اعالم 
کرد نتیجه مطالعه اولی��ه آنها در مورد تاثیر 
شیوع ویروس کرونا نشان می دهد ۹۸ درصد 
ش��رکت های عضو در انتظار افت محس��وس 
گردش مالی خود طی نیمه نخس��ت س��ال 
جاری میالدی هستند. همچنین مطابق اعالم 
این س��ازمان کاهش فروش توزیع کنندگان 
و تولیدکنندگان البس��ه، تجهی��زات و لوازم 
ورزشی طی همین مدت به ۱/۳ میلیارد یورو 

خواهد رسید.
تاکن��ون بیش از ۵۲ هزار نفر در فرانس��ه 
به بیم��اری کووید ۱۹ مبتال ش��ده اند که از 
میان آنها سه هزار و ۵۲۳ تن جان خود را از 

دست داده اند.
 بر همین اس��اس دولت فرانس��ه اجرای 
سیاس��ت قرنطینه را ک��ه از ۱۷ مارس آغاز 
ش��ده، تاکنون یک ب��ار و به م��دت حداقل 
۱۵ روز تمدی��د ک��رده ولی نتای��ج تازه ترین 
نظرسنجی ش��بکه تلویزیونی بی اف ام نشان 
می دهد که ۹۳ درصد مردم فرانس��ه بر پایه 
روند صع��ودی مرگ ومیر ناش��ی از بیماری 
کووید ۱۹ انتظار دارند دولت قرنطینه را برای 

بار دوم تمدید کند. 
در ای��ن ص��ورت، دوره اجرای سیاس��ت 
قرنطین��ه در فرانس��ه وارد دومی��ن ماه خود 
می شود و به تبع آن بر دامنه رکود اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان افزوده 

خواهد شد.

فاطم�ه رحیم�ی- اکونومیس��ت در 
آخرین ش��ماره خود به ش��رایط سیستم 
بهداش��تی جه��ان و اولویت بندی درمان 
بیماران در کشورهای مختلف و همچنین 
آینده تیره و تار اقتصاد جهان و ضربه ای 
ک��ه این ویروس به بازارهای ملی و تولید 
ناخالص داخلی کشورها می زند، پرداخته 
است.  بده بستان های مصلحت آمیزی که 
در دوران شیوع ضروری شدند، سخت تر 
از ای��ن هم خواهند ش��د. تصور کنید که 
دو بیمار با ش��رایط حیات��ی بد دارید اما 
فقط ی��ک ونتیالت��ور )دس��تگاه تنفس 
مصنوعی(. این شرایطی است که نیروهای 
بیمارس��تان در نیویورک، پاریس و لندن 
طی هفته ه��ای آتی تجربه خواهند کرد، 
دقیقا همان ش��رایطی که در لومباردی و 
مادرید شکل گرفت. اولویت بندی بیماران 
مستلزم اتخاذ تصمیمات دردآوری است. 
پزش��کان باید تعیین کنند که چه کسی 
تحت درمان قرار گیرد و چه کسی خیر، 
چه کسی زنده بماند و چه کسی احتماال 

بمیرد.
این شیوع که به سراسر جهان سرایت 
ک��رده، هر لحظه بر تعداد این تصمیمات 
رنج آور می افزای��د. آیا منابع درمانی باید 
ب��ه بیم��اران کووید ۱۹ اختص��اص یابد 
یا ب��ه بیمارانی ک��ه از س��ایر بیماری ها 
رنج می برند؟ بیکاری و ورشکس��تگی تا 
اندازه ای می تواند جزو هزینه هایی باش��د 
ک��ه باید پرداخت، اما ت��ا چه اندازه؟ اگر 
فاصله گذاری شدید اجتماعی نتواند روند 
س��رایت را متوقف کند تا چه مدت باید 

ادامه داشته باشد؟
اندرو کوئومو، فرماندار نیویورک با تاکید 
بر اینکه جان انسان ها قابل قیمت گذاری 
نیس��ت، اعالم کرد ک��ه »جان مردم را با 
دالر ارزش گذاری نمی کنیم.« این جمله 
همانند فریاد اس��تمداد از س��وی مردی 
شجاع است که ایالت تحت فرماندهی اش 

غرق در بحران است.
 ش��اید به نظر سنگدالنه به نظر برسد 
ام��ا قیمت گ��ذاری روی جان انس��ان یا 
دس��ت کم راهی برای تفکر سیستماتیک 
دقیقا همان چیزی اس��ت که فرماندهان 
به آن نیاز خواهند داشت اگر بخواهند از 
پ��س ماه های آتی و مش��کالتش برآیند. 
ضمن اینکه انتخاب های مصلحت آمیز در 

اتاق های بیمارستان اجتناب ناپذیر است.
ای��ن پیچیدگی ه��ا در ش��رایطی که 
بیش��تری درگیر کووید۱۹  کش��ورهای 
می ش��وند، رو به افزایش است. در هفته 
منتهی ب��ه اول آوریل گزارش ها حکایت 
از دو برابر شدن موارد مبتال داشت، حال 
به یک میلیون نفر رس��یده اس��ت. تعداد 
مبتالیان در آمریکا به بیش از ۲00 هزار 
نف��ر رس��یده و تعداد فوتی ه��ای آن ۵۵ 
درصد بیش��تر از چین بوده است. سی ام 
مارس بود که دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا نسبت به »سه هفته ای که تاکنون 
هرگز شاهدش نبوده ایم« هشدار داد. فشار 
روی سیستم بهداشت آمریکا احتماال طی 
چند هفته آتی به اوج نمی رسد. کارگروه 
ویژه ریاست جمهوری پیش بینی کرده که 
ای��ن ویروس حداقل ج��ان ۱00 تا ۲۴0 

هزار آمریکایی را خواهد گرفت.
همین حاال هم به نظر می رسد تالش ها 
برای جنگ ب��ا این ویروس تحلیل برنده 

شده است. 
هن��د تعطیل��ی ۲۱ روزه ک��ه از ۲۴ 
مارس شروع شد را اعالم کرد. روسیه که 
اصرار داش��ت در برابر شیوع کرونا ایمن 
اس��ت، دس��تور تعطیلی های سختگیرانه 
را اعالم کرده و کسانی که قرنطینه را به 
طور جدی زیر پا بگذارند به هفت س��ال 
زندان محکوم می شوند. به ۲۵0 میلیون 
آمریکایی اعالم ش��ده در خان��ه بمانند. 
هر کش��وری انتخاب ه��ای مصلحت آمیز 
خ��ود را دارد و لزوما ه��م این انتخاب ها 

عقالنی نیست.
در هند دولت مودی اینطور تشخیص 
داد که اولویت اش سرعت است. شاید به 
همین خاطر هم تعطیلی را به طرز مهلکی 

سرهم بندی کرد.
 ای��ن دولت ب��ه کارگ��ران مهاجری 
ک��ه از ش��هرها خارج ش��ده و بیماری را 
درمی��ان خود گس��ترش داده و آن را به 
روستاهایش��ان بردند، فکر نکرد. عالوه بر 
این، تداوم تعطیلی در این کش��ور نسبت 
به کشورهای ثروتمند به مراتب سخت تر 
خواهد بود، چراکه ظرفیت های دولت به 

مراتب کمتر است. 
هند قصد دارد سرعت شیوع را کاهش 
دهد، درم��ان مبتالیان را ب��ه زمانی که 
داروه��ای جدید در دس��ترس باش��ند و 

تحلیل اکونومیست از بحران کرونا و انتخاب میان مرگ، زندگی و اقتصاد

محاسبه سخت

سیستم بهداشت و درمان آمادگی بهتری 
داشته باش��د، به تاخیر انداخته است. اما 
صدها میلیون نفر از مردم هند پس اندازی 
اندک دارند یا هیچ پس اندازی برای ادامه 
زندگی ندارند و دولت استطاعت حمایت 
از آنه��ا برای ماه های آت��ی را ندارد. هند 
دارای جمعی��ت جوانی اس��ت که ممکن 
است کمک رس��ان باش��ند. اما زاغه های 
پرجمعیتی ه��م دارد که فاصله گذاری و 
شست وشوی دس��ت در آن دشوار است. 
اگر نتوان به این تعطیلی ادامه داد، سرایت 

بیماری ازسر گرفته خواهد شد.
روسیه  بده بس��تان های مصلحت آمیز 
از نوع دیگری اس��ت. ارتباطات س��الم و 
مطمئن باعث ش��ده نس��بت ب��ه رعایت 
اقدامات بهداش��تی در کشورهایی مانند 
س��نگاپور و تایوان اطمینان حاصل شود، 
اما والدیمیر پوتین مشغول تشدید قوانین 
و اس��تفاده از کووید ۱۹ در کمپین های 
تبلیغاتی خود علیه غرب اس��ت. حال که 
این ویروس س��رایت پیدا ک��رده، پوتین 
بیشتر درگیر به حداقل رساندن صدمات 
سیاس��ی و س��رکوب اطالعات اس��ت تا 
رهبری کشوری به سمت خروج از بحران. 
این بده بستان شایس��ته پوتین است، نه 

مردمش.

آمریکا هم متفاوت اس��ت. این کشور 
ه��م مانن��د هند اقتصاد خ��ود را تعطیل 
کرده اما هزین��ه هنگفتی را صرف حفظ 
کسب وکارها از ورشکستگی و پشتیبانی 
از درآمد کارگرانی که در تعداد بیش��مار 

تعطیل شده اند، می کند.
ای��ن بده بس��تان ها در سراس��ر جهان 
جریان دارد. شاید هیچ درمانی برای این 
ویروس یافت نشود و آزمون و خطاها ادامه 
پیدا کند. تا تابستان اقتصادهای مختلف 
جهان ب��ا نزول دورقم��ی تولید ناخالص 
داخلی سه ماهه خود مواجه خواهند شد. 
مردم ماه ها در خانه خواهند ماند که این 
مس��اله هم به همبستگی اجتماعی و هم 
سالمت روان شان آسیب خواهد زد. بازارها 
فرو خواهند ریخت و سرمایه گذاری ها به 
تعوی��ق خواهد افتاد. ظرفیت و گنجایش 
اقتصاد تحلیل خواهد رفت چراکه ابتکار 
و اختراع متوقف شده و مهارت ها به تاخیر 

افتاده است. 
در نهایت، حتی اگر در ش��رایطی که 
بس��یاری از مردم جان خود را از دس��ت 
می دهن��د، هزینه فاصله گ��ذاری فراتر از 
مزای��ای آن خواه��د بود و ای��ن در کنار 
بده بستان هایی است که هنوز کسی آماده 

اعترافش نیست.
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد
سود آوری شرکت، مهم ترین اصل قیمت گذاری سهم

ایس�نا- س��رمایه گذاران باید در خرید سهام شرکت ها به این نکته 
توجه کنند که سودآوری یک شرکت مهم ترین اصل در تعیین قیمت 
ش��رکت اس��ت. اگر قیمت شرکت با سودآوری تناس��ب ندارد احتیاط 
کنند. ش��اپور محمدی در پاس��خ به این سوال که افرادی که وارد بازار 
سرمایه می شوند چگونه می توانند از سرمایه خود صیانت کنند؟ گفت: 
افراد باید حتما آموزش کافی ببینند و اصال به ش��ایعات توجه نکنند. 
به این نکته توجه کنند که هیچ کس در بازار سرمایه نمی تواند چیزی 
را تضمین کند. عده ای در ش��بکه های مجازی غیرقانونی ادعا می کنند 
می توانند سود مردم را تضمین کنند که چنین چیزی در بازار سرمایه 

وجود ندارد و هیچ چیزی تضمینی نیست.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: س��رمایه گذاران باید 
در خرید س��هام ش��رکت ها به این نکته توجه کنند که سودآوری یک 
شرکت مهم ترین اصل در تعیین قیمت شرکت است. اگر قیمت شرکت 

با سودآوری تناسب ندارد احتیاط کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شرایط بازار به عوامل مختلفی از جمله 
میزان س��ود شرکت ها و مقطعی که شخص وارد بازار سرمایه می شود، 
بستگی دارد. ممکن است فرد با در نظر گرفتن افق بلندمدتی در بازار 
س��رمایه به س��ود برس��د اما با در نظر گرفتن افق کوتاه مدت، سودی 

کسب نکند.
دکتر محمدی با تاکید بر اینکه تازه واردها باید به صورت غیرمستقیم 
وارد بازار س��رمایه شوند، توضیح داد: افرادی که زمان و تخصص کافی 
ندارن��د حتما بای��د به صورت غیرمس��تقیم و از طری��ق صندوق های 
س��رمایه گذاری وارد بازار سرمایه ش��وند. همچنین افراد باید بخشی از 

سرمایه خود را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند.
رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که عرضه های جدید سال 
99 چه فرآیندی دارد، گفت: عرضه ای که در بازار سرمایه اتفاق می افتد 
متاثر از شرکت هایی است که تمایل دارند وارد بازار شوند. با این حال 
ش��رکت ها برای ورود به بازار سرمایه باید استاندارد های الزم، اطالعات 
صحیح و شفافیت الزم را داشته باشند. هرچند سهامداران جدیدی که 
وارد بازار می ش��وند باید با عرضه کافی تقویت ش��وند اما از طرف دیگر 

نباید سهام شرکت جدید بدون استاندارد های الزم عرضه شود.

مدیرعامل فرابورس پیشنهاد کرد
عرضه سهام نهادهای واسط مالی در بازار سرمایه

س�نا- مدیرعامل فرابورس ایران با اش��اره به اینکه در سال جدید 
باید زمینه های الزم برای ورود شرکت هایی را که در زنجیره ارزش بازار 
سرمایه قرار دارند به بازارهای بورس و فرابورس فراهم کنیم، گفت: این 
اقدام کمک می کند تا صنعت خدمات نهادهای مالی واسط گسترده تر 
شود و این گروه تنها به سهام بورس های چهارگانه و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار که طی چند ماه اخیر رشدهای عجیب و غیرواقعی 

قیمت سهام را تجربه کرده اند، متکی نباشد.
امی��ر  هامونی به ش��رکت های ارائه دهنده خدمات نهادهای واس��ط 
مالی که در زنجیره ارزش بازار سرمایه قرار دارند و سهام آنها می تواند 
در بازار عرضه ش��وند، اشاره کرد و افزود: شرکت هایی نظیر کارگزاری، 
سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، رتبه بندی، سبدگردان، پردازش 
اطالعات مالی، تامین س��رمایه و شرکت های مادر یا همان هلدینگ ها 

در این دسته قرار می گیرند. 
او با اعالم اینکه این صنعت همواره دارای شرایط معمول و متعادلی 
در زمینه فعالیت های خود اس��ت، ادام��ه داد: در واقع محور فعالیت ها 
و خدمات ش��رکت هایی که در زنجیره ارزش بازار س��رمایه قرار دارند 
دچ��ار رکود یا رونق��ی که بنابر چرخه های اقتصادی در س��ایر صنایع 
عموم��ا گروه های کاالمحور بازار رخ می دهد، نمی ش��وند و با ورود آنها 
به ب��ازار می توانند به عنوان یکی از گزینه های س��رمایه گذاری مدنظر 

سرمایه گذاران قرار بگیرند.
مدیرعامل فرابورس یکی از برنامه های س��ال جدید بازار س��رمایه را 
برنامه ریزی برای ورود این ش��رکت ها به بازار عنوان و خاطرنشان کرد: 
عطش خریداران و س��رمایه گذاران بازار سهام نسبت به سهام بورس ها 
در ماه های اخیر نش��ان می دهد این گروه نیازمند حضور ش��رکت های 
بیشتر برای مدیریت هرچه بهتر تقاضاست که با استقبال شرکت های 
فعال در چرخه نهادهای مالی واسط برای ورود به بازار سرمایه این امر 

به خوبی محقق خواهد شد.
هامونی با بیان اینکه در این راستا تاکنون چند کارگزاری درخواست 
پذیرش خود را به فرابورس ایران ارائه کرده اند و درخواست آنها در هیات 
پذیرش مورد موافقت قرار گرفته است، عنوان کرد: ورود این شرکت ها 
به بازار منوط به طرح این مساله در هیات مدیره محترم سازمان بورس 
است و منتظریم که هیات مدیره سازمان در خصوص این راهبرد، اتخاذ 

تصمیم کرده و مصوبه الزم را در این زمینه ابالغ کند.
به گفته مدیرعامل فرابورس با توجه به رشد و رونق بازار سرمایه در 
سال های اخیر، درآمد کارگزاری ها به علت بیشتر بودن نرخ کارمزد این 
ش��رکت ها در مقایسه با بورس ها و قابل توجه بودن این رقم، می تواند 

صنعت کارگزاری را به عنوان یک گروه سودآور مطرح کند.
او عنوان کرد که موضوع ورود شرکت های کارگزاری به بازار سهام را 
می توانیم از کارگزاری های بخش خصوصی و بانکی آغاز کنیم و بدین 
ترتیب س��رمایه گذارانی که عالقه مند به این صنعت هستند در عرضه 

اولیه سهام آنها مشارکت کنند.
 

کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد
ورود نقدینگی جدید را نباید نادیده گرفت

بورس نیوز- استاد دانشگاه گفت: نقش و تاثیر ورود نقدینگی جدید 
از سوی سرمایه گذاران تازه وارد نمی شود نادیده گرفت. 

حمی��د میرمعینی، عض��و هیات مدیره ش��رکت رتبه بندی اعتباری 
برهان در گفت و گو با بورس نیوز، در رابطه با رشد بازار سرمایه در سال 
گذشته اظهار کرد: افزایش قیمت دالر و به دنبال آن کاهش درآمد های 
ارزی در کش��ور از عوامل موثر در افزایش تورم در س��ال های 9۷ و 9۸ 

محسوب می شود.
وی افزود: رش��د قیم��ت دالر و افزایش نرخ تورم ب��ه مرور زمان بر 
قیمت سهام شرکت های بورسی تاثیر گذاشت، زیرا شرکت های بورسی 
از نظ��ر س��ودآوری و افزایش ارزش دارایی ه��ا و منابع خود تحت تاثیر 

مثبت قرار گرفتند.
 ای��ن اس��تاد دانش��گاه بیان کرد: اگرچ��ه اثر مولفه ه��ای بنیادی 
در وضعیت مالی ش��رکت ها دلیل توجیه کننده رش��د قیمت س��هام 
شرکت های بورسی بود، اما نمی توان نقش و تاثیر ورود نقدینگی جدید 
از س��وی س��رمایه گذاران تازه وارد را نادیده گرفت و بر رشد شاخص 

بسیار تاثیرگذار بودند.

امین بیگانی*- بازار 
بورس تهران در پنج روز 
کاری سال 99 )دو هفته 
اول فروردین( به رشد خود 
ادامه داد و فروش��ندگان 
آخر س��ال 9۸ را نقره داغ 
کرد. شاخص کل بورس تهران با رشد 34۷5۷ 
واحدی توانست درصد باالیی از اصالح گذشته 
خود را پس بگیرد و در محدوده 5465۷ واحد 
بایس��تد و در آستانه شکس��ت سقف قبلی در 
محدوده 555 هزار قرار بگیرد. شاخص هم وزن 
اما سقف قبلی خود در محدوده 1۸6 هزار را رو 
به باال شکس��ت و با رشد 1۸120 واحدی طی 
پنج روز کاری اول سال 99 در محدوده 195201 
واحد به کار خود پایان داد. بر خالف انتظار برخی 
تحلیلگ��ران صرفا مدرک گرا که انتظار ش��روع 
اصالح در بازار را داشتند، قدرت پول در دستان 
آقای بازار، باز مثل دفعات قبل آنها را غافلگیر کرد 
و جریان ورود نقدینگی بر فروشنده ها فائق آمد و 
باعث رشد هر دو شاخص مهم بازار بورس شد. 
حاال هر دو شاخص میانگین های 10 و 20 روزه 
در تای��م روزانه را پس گرفته اند و باالی آنها در 
حال بازی هستند؛ اتفاقی که می تواند تاییدی 
ب��ر ادامه دار ب��ودن روند صعودی باش��د، البته 
ریسک هایی متوجه بازار و سرمایه گذاران است 

که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ارزش معامالت

ورود نقدینگی توسط کدهای حقیقی در دو 
هفته گذشته بیشتر از 2405 میلیارد تومان و 
میانگین ارزش معامالت روزانه در این پنج روز 
کاری برابر با 6400 میلیارد تومان بود که نسبت 
به هفته آخر سال 9۸ حدودا هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته اس��ت. روز یکشنبه 10 فروردین 
ش��اهد رکوردش��کنی جدیدی بودیم و ارزش 
معامالت خرد به نزدیکی 9 هزار میلیارد تومان 
رسید که عالوه بر ثبت یک رکورد جدید توانست 
نشان دهد که روند ورود نقدینگی در بازار ادامه دار 
است. دلیل نوسانات بیش از حد در ارزش و حجم 
معامالت، قانون جدید حجم مبناست که عمال 
نقدینگی سنگینی را پشت صف های خرید به 
وجود آورده و عمال نقدش��وندگی بازار را دچار 
مش��کل کرده است؛ سهامی که در صف خرید 
قفل شده اند و حجم مبنا پر نمی کنند، پس در 
نتیجه قیمت هم باال نمی رود و به تعادل رسیدن 

سهم را به تاخیر می اندازد. 
قوانین جدید حجم مبنا عمال ناکارآمدی خود 
را اثبات کرده اند و صاحب نظران و تحلیلگران بازار 
خواهان اصالح و تغییرات در فرمول محاس��به 

حجم مبنا هستند.
بزرگ ترین ریسک های کنونی بازار سرمایه

بورس در برهه ه��ای مختلف زمانی درگیر 
ریسک های فراوانی می تواند باشد، زمانی بحث 
خوراک پتروشیمی ها و مالیات بر معادن بسیار 
برای بازار مهم و قابل توجه بود، زمانی تغییرات 
بهره بانکی می تواند بر عملکرد نقدینگی و بازار 
س��رمایه و ریس��ک های آن تاثیرگذار باش��د و 
بس��یاری از عوامل دیگر که در زمان خود جزو 

ریسک های بازار به حساب می آمدند.
 اما برهه زمانی کنونی به نظر بزرگ ترین 
ریس��ک بازار سرمایه در دو مورد بیشتر مورد 
توجه باشد. اولین آن که این روز ها معامله گران 
با تن و جان خودش��ان آن را لمس می کنند 
بحث اختالل در س��امانه های معامالتی و زیر 
ساختی سازمان بورس است که باعث می شود 
معامله بر اساس اطالعات اشتباه و غیر دقیق 
انجام و باعث التهاب در بازار ش��ود. این مورد 
سال هاس��ت که در صدر لیست مطالبه های 
فعاالن بازار است که با جواب هایی در حد بحث 
تحریم ها و مشکالت کشور بسته می شود. در 

صورتی که می توان به توان داخلی مختصصان 
داخل��ی ات��کا کرد یا با کمی خرج بیش��تر با 

واسطه هایی تحریم ها را دور زد.
دومین ریس��ک فعلی بازار، مدیران سازمان 
بورس هستند که به نظر درک درستی از بحث 
ورود نقدینگ��ی به بازار ندارند و بعضا ش��نیده 
می ش��ود که از رش��د بازار خش��نود نیستند و 
متاسفانه بخشنامه های سال قبل نشان داد که 
این عزیزان هنوز متوجه نشده اند که اقتصاد را 
نمی توان به زور به سمتی هدایت کرد و بازار آزاد 
می گوید که باید به قدرت پول احترام گذاشت. 
آقایان انگار فراموش کرده اند که هدف مدیریتی 
ایش��ان، آماده سازی بس��تر مناسب برای انجام 
معامالت به صورت شفاف و آزاد است و ایشان 
در جایگاهی نیس��تند که در مورد پارامترهای 
رش��د بازار تحلیل ارائه دهند. به نظر می رسد 
ش��ورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد در 
این زمین��ه باید تکلیف را با مدیران س��ازمان 

مشخص کند.

گروه های پیشرو در بازار  � 
یک��ی از مهم ترین پارامتره��ای یک تریدر 
حرفه ای، انعطاف پذیر بودن آن در مواقع زمانی 
مختلف است تا بتواند خود را همسو با تغییرات 
اقتص��اد و بازار تغییر دهد و اطالعات خود را به 
روز و ترمیم س��ازی کند؛ اتفاق��ی که در بحث 
شیوع ویروس کرونا افتاد و در هفته اول اسفند 
سال 9۸ در همین صفحه به آن اشاره کردم و از 
توجه و ورود نقدینگی به گروه شوینده خبر دادم، 
تغییر سبک نوع زندگی مردم در استفاده از مواد 
شوینده به خوبی دیده می شود، شستن دست ها 
به دفعات بیشتر در طول روز، عادتی که به نظر تا 
ماه ها بعد از دفع کرونا نیز می تواند ادامه دار باشد 
نشان می دهد که فروش این شرکت ها می تواند 

رشد خوبی را تجربه کند.
کاهش مس��افرت ها عمال منجر به کاهش 
تصادفات و کاهش اس��تفاده از بیمه ش��ده که 
می تواند تاثیر نس��بتا مثبتی روی شرکت های 
بیم��ه ای داش��ته باش��د. فروش ش��رکت های 

فروش��گاه های زنجیره ای به عل��ت خرید های 
بیش��تر و یک باره مردم برای زمان های طوالنی 
می توان��د فروش این ش��رکت ها را نیز افزایش 
ده��د. خرید های اینترنتی و اس��تفاده کمتر از 
پول نقد باز به نفع شرکت های خدمات دهنده 
الکترونیکی است. البته تمام این موارد برای این 
گفته شد که دوستان متوجه شوند که یک اتفاق 
چگونه می تواند بر صنایع مختلف حاضر در بازار 

تاثیرگذار باشد.
ش��رکت های تولیدات داخل کشور با توجه 
به حمای��ت دولت از تولیدات داخلی می توانند 
در بلندم��دت توجه بازار را به خود جلب کنند، 
گروه های دارویی و غذایی همیشه فروش خود 
را در مواق��ع مختلف حفظ می کنند و کمتر با 
مشکل خاصی مواجه می شوند. شرکت هایی که 
تولید انحصاری در کشور دارند نیز می توانند به 
صورت خاص مورد توجه بازار و سرمایه گذاران 
قرار گیرند. تحلیلگر باید با درک شرایط جدید و 
استفاده از هوش مالی خودش، اطالعات خودش 
را به روز رس��انی و ب��دون تعصب به شناس��ایی 
گروه های پیشرو جدید اقدام کند. همین مورد 
انعطاف پذیری و درک ش��رایط می تواند کمک 
کند تا سرمایه گذار از تهدید ها، برای خود فرصت 

ایجاد کند.
در هفته پیش رو � 

در این هفته بازار کار خود را در حالی شروع 
خواهد ک��رد که عمال تعطیلی های اول عید را 
پشت سر گذاشته و بازار به صورت رسمی تر کار 
خود را آغاز خواهد کرد. تعطیلی های سنگین 
هفته های گذشته باعث شده بود عده ای نگران 
از اخبار منفی و تنش ها نقد شوند که به نظر با 
توجه به اینکه اتفاق خاصی نیفتاد حاال باید به فکر 
خرید باشند. بازار کار خود را مثبت آغاز خواهد 
کرد و اگر اتفاق خاصی نیفتد می تواند به روند 
صعودی خود ادامه دهد و ش��اخص کل سقف 
قبلی خود را بشکند و به سمت کانال 600 هزار 
حرکت کند. بازارهای جهانی نیز هفته گذشته 
روزهای بهتری را گذراندند و نفت به کانال 30 
دالر بازگش��ت و کامودیتی ها رشد های مثبتی 
را ثبت کردند. قدرت نقدینگ��ی در بازار هنوز 
ریاست می کند و فروشنده ها را ناکام می گذارد. 
البته هیجانات اش��تباه نیز در بازار زیاد شده و 
زمانی که همه خوشحال باشند و نگرانی وجود 
نداشته باشد باید کمی ترسید. اما فعال سرعت 
رشد نقدینگی در کشور و رکود بازارهای موازی 
راهی به جز ورود به بازار سرمایه برای نقدینگی 
نگذاشته و در بازار های مالی نباید با روند جنگید 
بلکه باید با روند دوس��ت بود و از آن برای خود 

سود ساخت.
*تحلیلگر بازار سرمایه

ریسک های بازار سرمایه بررسی شد 

گروه های پیشرو در بورس
خبر

معامله گران در بالتکلیفی

رفتار نوسانی شاخص های بورسی جهان
ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی می کند و با توجه به تعطیلی 
گسترده کسب وکارها در سراسر جهان، انتظار می رود که جهان با بدترین سال خود 
از زمان رکود بزرگ سال 2009 مواجه باشد. بانک جی پی مورگان، بزرگ ترین بانک 
آمریکا در گزارش جدید خود پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا سه فصل متوالی را 

با رشد منفی پشت سر بگذارد.
در آمریکا پس از تصویب بسته حمایتی دو تریلیون دالری از اقتصاد آمریکا در 
مجلس سنا و کنگره که بزرگ ترین بسته حمایتی از نوع خود در جهان نیز محسوب 
می شود، دونالد ترامپ آن را امضا و برای اجرا به وزارت خزانه داری آمریکا ابالغ کرد. 
وی همچنین به برخی از کارخانه های بزرگ خودروسازی نظیر جنرال موتورز دستور 

داده تا ماسک و دستگاه های تنفسی تولید کنند.
آسوشیتدپرس در گزارشی آورده است: طبق برنامه ریزی قبلی، 500 میلیارد دالر 
وام ارزان در اختیار کسب وکارهای بزرگ، 100 میلیارد دالر در اختیار مراکز درمانی 
و 3۷۷ میلیارد دالر اعتبار در اختیار شرکت های کوچک قرار خواهد گرفت. برای هر 

خانواده چهار نفره نیز تا 3300 دالر یارانه در نظر گرفته شده است.
با این حال وضعیت به ویژه در اروپا بسیار وخیم است و با توجه به محدود بودن 
ابزارهای در اختیار بانک مرکزی اروپا پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورهای 

اروپایی با کاهشی محسوس همراه شود.
در شرق آسیا بانک های مرکزی چین، ژاپن، کره جنوبی، نیوزلند، سنگاپور و استرالیا 
برای حمایت از بازارها دست به کار شده اند و احتمال منفی تر شدن نرخ بهره در ژاپن 

به دنبال رشد عجیب منفی هفت درصدی اخیر شدت پیدا کرده است.
اس��کات موریسون، نخست وزیر اس��ترالیا با تاکید بر حمایت تمام قد دولت از 
کسب وکارها گفته است: می خواهیم موتور اقتصادمان روشن بماند تا از این بحران عبور 
کنیم. در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم 
بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با 2/24 درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح 21 هزار و 413/44 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی 500« با 2/2۸ درصد صعود تا سطح 2526/90 
واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 

صعود 1/۷2 درصدی در سطح ۷4۸۷/61 واحدی بسته شد.
بورس های آسیایی � 

در معامالت بورس های آس��یا، ش��اخص ها عملکرد بدی داشتند تا جایی که 
شاخص »نیک کی 225« بورس توکیو ژاپن با ریزش 0/01 درصدی تا سطح 1۷ 
هزار و ۸20/19 واحدی پایین رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ 0/۷2 
درصد پایین رفت و در سطح 23 هزار و 112/15 واحد بسته شد. در چین شاخص 
»شانگهای کامپوزیت« افت 0/۷۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح 3۷05/31 واحد 
بسته شد. در استرالیا شاخص »اس اند پی اس اند ایکس 200« بورس سیدنی با 1/6۸ 
درصد ریزش و ایستادن در سطح 506۷/60 واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین 

دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص »تاپیکس« ژاپن نزولی بود.
بورس های اروپایی � 

از طرف دیگر به نظر می رسد که انگلیسی ها قصد عقب نشینی از مواضع خود 
برای روابط پسابرگزیت را ندارند و نخست وزیر این کشور نیز با درخواست ها برای 
تعویق مهلت مقرر توافق با اتحادیه اروپا به دلیل شیوع کرونا مخالفت کرده است. 
مقامات اتحادیه اروپا بار دیگر از انگلیسی ها خواسته اند به دلیل شیوع کرونا، مهلت 
مذاکرات را تا پایان س��ال تمدید کنند. در حال حاضر 11 سرفصل کلیدی مورد 
مذاکره قرار خواهد گرفت و طرفین تا ماه ژوئن برای رسیدن به توافقات اولیه فرصت 
دارند. مذاکره کننده ارشد انگلیس در برگزیت از تشکیل کارگروه مشترک با اتحادیه 

اروپا برای مذاکرات مقدماتی خبر داده است.
 انگلیس خواهان داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است؛ هر چند 
که طرف اروپایی تاکنون از خود اشتیاقی برای این مساله نشان نداده است. انگلیس 
اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسابرگزیت است و 

انتظار می رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.
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رییس نظام مهندسی خبر داد
کارگاه های ساختمانی بخشنامه تعطیلی پروژه ها را 

اجرا نکردند
مهر- رییس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با وجود 
صدور بخشنامه تعطیلی کارگاه های ساختمانی برای جلوگیری از شیوع کرونا، اما 
بخش عمده ای از پروژه ها به فعالیت خود ادامه داده اند. سعید سعیدیان در خصوص 
توقف پروژه ها و کارگاه های س��اختمانی در تهران اظهار داشت: در اسفند ماه سال 
گذش��ته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی نامه ای به شهرداری 
تهران درخواست کرد کارگاه های ساختمانی به عنوان یکی از مراکز احتمالی تکثیر 

و شیوع ویروس کرونا، تعطیل شوند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی صرفا می تواند نقش پیشنهاددهنده داشته باشد 
و دستگاهی که می تواند به عنوان نهاد صادرکننده پروانه ساختمانی، از ادامه فعالیت 
ساخت و ساز جلوگیری کند، شهرداری ها هستند. ناظران ساخت نیز می توانند فقط 
گزارش تخلفات را به شهرداری ها ارائه دهند. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ادامه داد: در این وضعیت به دلیل اینکه مصوبه ای در خصوص حمایت از مشاغل 
ساختمانی در زمان تعطیلی کارگاه های ساخت و ساز نداریم، ناظران ساختمانی نیز به 
ما خرده می گیرند که نظام مهندسی می گوید در خانه بمانید ولی پیمانکاران پروژه را 
تعطیل نمی کنند. اگر تخلفی رخ دهد، چه کسی مسوول نظارت بر کارگاه هاست؟

وی یادآور ش��د: نظام مهندسی پیشنهاد تعطیلی کارگاه های ساختمانی را به 
شهرداری تهران داد و شهرداری این موضوع را پذیرفت و طی بخشنامه ای به همه 
پروژه های ساختمانی دستور داد تا ۱۵ فروردین تعطیل باشند مگر اینکه نکات ایمنی 
و بهداشتی به طور کامل رعایت شود. سعیدیان تصریح کرد: بر اساس بررسی هایی 
که ما در نظام مهندسی داشتیم، متاسفانه کارگاه های ساختمانی این بخشنامه را 
رعایت نکردند و همچنان بخش زیادی از آنها فعال هستند و مهندسان ناظران ما 

نیز این تخلف را گزارش کرده اند و به شهرداری هم اعالم شده است.
وی گفت: مشکل ما این است که پیمانکاران و صاحبان پروژه می گویند ما به 
سرمایه گذار یا مالک تعهد داریم که باید پروژه را در ظرف زمانی خاصی به اتمام 
برسانیم و در غیر این صورت باید جریمه پرداخت کنیم چون این موضوع در ستاد 
مبارزه با کرونا تصویب نشده که اگر پروژه های ساختمانی متوقف شود، مالک حق 

دریافت جریمه از پیمانکار یا سازنده را ندارد.
این مقام مسوول در سازمان نظام مهندسی گفت: جامعه مهندسین مشاور و 
انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان به رییس جمهور نامه زده اند که اگر در این 
خصوص مشکل حقوقی به وجود آمد و مالکان پروژه های ساختمانی به دلیل توقف 
پروژه در پی شیوع کرونا از پیمانکار یا سازنده شکایت کند، دولت از آنها حمایت 
کند و مصوبه ستاد مبارزه با کرونا به عنوان پشتیبان حقوقی از سازنده مورد استفاده 
قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: معاونت منابع انسانی شهرداری تهران اعالم کرده که 
فعالیت دوایر و ادارات شهرداری با یک سوم نیروها تا ۲۱ فروردین ادامه یابد. ما هم به 
عنوان نظام مهندسی هشدارهای خود را داده ایم ولی امکان اعمال قوه قهریه نسبت 
به کارگاه ها را نداریم چون ممکن است مالکان پروژه ها از سازمان نظام مهندسی 

شکایت کنند و این سازمان محکوم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس:
معامالت مسکن شفاف نیست

تسنیم- عضو کمیسیون عمران مجلس با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح 
اجاره داری حرفه ای، گفت: یکی از عوامل بروز آشفتگی بازار مسکن، فعالیت دالالن 
در برخی بنگاه های امالک اس��ت. چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه »یکی از اهداف راه اندازی س��امانه ملی امالک و اسکان شناسایی خانه های 
خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است«، گفته بود: مستاجران به دلیل بحران کرونا 

توان پرداخت اجاره بها را ندارند.
محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی 
ساماندهی می شود، افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای به طور جدی توسط معاونت 
مس��کن و ساختمان در حال پیگیری اس��ت. راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای 
راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره مس��کن اس��ت. وی با بیان 
اینکه از دیگر موضوعاتی که توس��ط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دس��ت 
پیگیری قرار دارد، تکمیل اطالعات س��امانه امالک و اسکان است، افزود:  هدف ما 
در وزارت راه و شهرسازی از تالش برای راه اندازی این سامانه و تکمیل اطالعات آن 
توسط سازمان ها و دستگاه های مختلف، شناسایی خانه های خالی و هدایت آنها به 
بازار اجاره است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: هدایت خانه های خالی 
به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. 
با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مس��تاجران وجود دارد و کامال قابل درک 
است که بخش عمده ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه 
واحدهای مسکونی برنمی آیند، امید است تا بتوانیم کمکی کنیم و شاهد روند کاهشی 

اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.
این در حالی است که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با مثبت ارزیابی کردن 
برنامه وزارت راه و وزارت صمت برای اجرای طرح نظام اجاره داری حرفه ای در کشور 
گفت: یکی از عوامل بروز تنش و آشفتگی در بازار مسکن، فعالیت دالالن در برخی 
مراکز مشاوران امالک است. آنها با استفاده از ارتباطات شان نسبت به افزایش قیمت 
مسکن اقدام می کنند. مجید کیان پور ادامه داد: دولت به دنبال آن است که موسسات 
اجاره داری حرفه ای در کش��ور فعال شود تا مالکان و مستاجران از طریق تیم های 

حقوقی مستقر در این موسسات قراردادهای خود را امضا کنند.

گروه مس�کن- با گسترش شیوع کرونا و خبر
تعطیلی مش��اغل ساختمانی معامالت مسکن 
متوقف ش��د. پرهی��ز معامله گ��ران از ورود به 
بازارهایی که نیازمند حضور فیزیکی است بازار 
دادوس��تد واحدهای مس��کونی را به کما برده 
اس��ت. در ش��رایطی که بازار مسکن از مدت ها 
قبل در وضعیت رکود تورمی قرار داشت، شیوع 
ویروس کرونا در کش��ور معامالت اندکی که در 
بازار مسکن باقی مانده بود را هم از بین برد. این 
وضعیت به خصوص با بررس��ی آمار معامالت 
اسفند ماه آشکار می شود. اوایل اسفند ماه با اعالم 
رسمی ورود ویروس کرونا به کشور فعالیت های 
اقتصادی به صورت تدریجی کاهش یافت و در 
نهایت به صفر رسید. در این ماه که بازار مسکن 
به طور حدودی در نیمی از روزهای آن فعالیت 
داشت معامالت مسکن با کاهش ۲4 درصدی 
نسبت به ماه قبل مواجه شده است. در فروردین 
99 نیز که به طور سنتی بازار مسکن در وضعیت 
نیمه تعطیل قرار دارد می توان با توجه به بخشنامه 
تعطیلی مشاغل س��تاد مدیریت بحران کرونا 
معامالت مسکن را حدودا صفر در نظر گرفت. 
بررس��ی آمار رس��می بازار مسکن حاکی از آن 
است که طی اسفند سال گذشته تعداد معامالت 
۲4/4 درصد کاهش و قیمت مسکن حدود 8/6 
درصد افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین 
آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن 
طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران 
با رشد حدود 8/6 درصدی به ۱۵ میلیون و ۵68 
هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال 98 قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران 

۱4 میلیون و 40۵ هزار تومان بود.
ای��ن در حالی اس��ت که تع��داد معامالت 
ثبت شده در سامانه کد رهگیری در آخرین ماه 
سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن )بهمن( 
کاهش یافته است. در اسفند 98 بالغ بر ۱0 هزار 
و ۲4۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت 
به بهمن سال گذشته ۲4/4 درصد کاهش یافته 
است. بر اس��اس آمار بیشترین قیمت مسکن 
مربوط به منطقه یک با 33 میلیون و ۲۱7 هزار 
تومان بوده که نسبت به بهمن ماه )۲9 میلیون 
و 4۲7 هزار تومان( ۱۲/8 درصد افزایش یافته 
است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در 
۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معامالت 

افزایش یافته است.
همچنین ارزش معامالت انجام شده مسکن 
در مناطق ۲۲گانه تهران نیز در ماه مورد اشاره به 
۱4 هزار و 7۵0 میلیارد تومان رسید. این رقم در 

مقایسه با ارزش معامالت بهمن ماه حدود هشت 
درصد کاهش یافته است.

در بهمن س��ال گذشته ارزش معامالت ۱۵ 
ه��زار و 940 میلیارد تومان بود که بیش��ترین 
رقم در ۱۲ ماه س��ال 98 به ش��مار می رود. در 
اردیبهش��ت ماه س��ال 98 نیز ارزش معامالت 
مسکن ثبت شده در سامانه امالک و مستغالت 
۱3 هزار و 300 میلیارد تومان بود. اواخر س��ال 
گذش��ته رییس اتحادیه مش��اوران امالک در 
گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به آمار معامالت 
مسکن از اول تا ۲6 اسفند 98 گفته بود: در این 
مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و 6۵3 قرارداد خرید 
و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل )بهمن 
98( ۲4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 97 از 

آن ۲3 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲6 روز ابتدای 
اسفند ماه 98 بالغ بر ۵0 هزار و 803 قرارداد خرید 
و فروش ملک امضا ش��ده که نسبت به همین 
مدت در بهمن امسال و اسفند سال 97 به ترتیب 

۲۱ و ۲7 درصد کاهش یافته است.
وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر 
تهران طی ۲6 روز ابتدای اسفند ماه سال گذشته 
7337 فقره اجاره نامه ثبت  ش��ده که نسبت به 
بهمن امسال 37 درصد و نسبت به اسفند سال 
97 بال��غ بر 3۲ درصد کاهش نش��ان می دهد. 
رییس اتحادیه مش��اوران ام��الک ادامه داد: در 
کل کش��ور نیز از اول تا ۲6 اس��فند 98 بالغ بر 
۲۵ هزار و س��ه قرارداد اجاره در سامانه امالک 
ثبت شده که حکایت از کاهش 4۱ درصد و 30 
درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل )97( دارد.
خس��روی با اشاره به اینکه عامل اصلی افت 
معامالت مسکن شیوع ویروس کرونا بوده، گفت: 
تقریبا از ابتدای اسفند ماه بازار مسکن تحت تاثیر 
ویروس کرونا )کووید۱9( قرار گرفت و متعاملین 

از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.
به گفته وی، شاید در شرایط کنونی خرید و 
فروش خودرو یا ارز برای مردم اهمیت چندانی 
نداش��ته باشد اما به هر ترتیب کسانی که خانه 
خود را فروخته اند باید جایی را برای س��کونت 
خری��داری کنند و نمی توانند بی��رون بمانند. 

مستاجران هم که قراردادشان تمام شده باید در 
خانه جدید ساکن شوند، بنابراین ممکن است 
قرارداده��ا به حالت تعلیق درآید اما نیاز بازار از 
بین نمی رود و انتظار داریم در یکی دو ماه آینده 
با فروکش کردن وی��روس کرونا، بازار ملک به 

حالت نرمال برسد.
پیشنهاد انبوه سازان برای ازسرگیری  � 

فعالیت کارگاه های ساختمانی
در این ش��رایط بحرانی سازندگان مسکن 
نس��بت به وقوع ش��رایطی بدت��ر در ماه های 
آتی هش��دار می دهند. دبیر کانون سراسری 
انبوه س��ازان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تعطیلی 
کارگاه های ساختمانی به رکود فراگیر مسکن 
دام��ن می زند، گفت: س��تاد مل��ی مقابله با 
کرونا باید مسوول اعالم تعطیلی کارگاه های 

ساختمانی باشد نه شهرداری .
فرشید پورحاجت در گفت وگو با تسنیم در 
خصوص تعطیلی کارگاه های ساختمانی اظهار 
کرد:  خبر تعطیلی کارگاه های ساختمانی به دلیل 
شیوع گسترده ویروس کرونا توسط شهرداری 
موجی از نگرانی و ترس از آینده شغلی کارفرمایان 
را چه در بخش های دولتی پیمانکاران و چه بخش 

خصوصی به وجود آورده است.

وی ادام��ه داد: عالوه بر بیکاری بس��یاری از 
کارگران ساختمانی و اس��تادکاران ادامه روند 
تعطیلی کارگاه ها می تواند عواقب جبران ناپذیری 
چه در بخش صنوف مرتبط س��اختمانی و چه 
بخش سرمایه گذاری و کارفرمایی را فراهم آورد. 
در این خصوص متاسفانه همچون گذشته بدون 
در نظر گرفتن دیدگاه ها و نظرات تش��کل های 
صنف��ی حرفه ای تنها بر اس��اس درخواس��ت 
یک سویه س��ازمان نظام مهندسی، شهرداری 

تهران اقدام به ابالغ این بخشنامه کرد.
وی افزود: هرچند شهرداری ها به عنوان نهاد 
نظارتی دارای ش��رح وظایف مشخص هستند 
ولی به نظر می رس��د ابالغ چنین بخشنامه ای 
در شرایط کنونی در صالحیت ستاد ملی مقابله 
با کروناس��ت در ثانی چرا این بخشنامه تنها در 
خصوص شهر تهران ابالغ شده و تکلیف سایر 
کارگاه های ساختمانی شهرستان ها در شرایط 
کنونی همچن��ان در  هاله ای از ابه��ام و تردید 

قرار دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد:  
به نظر می رس��د بی توجهی به شرایط حساس 
کنونی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مسکن 
و تعطیلی ناگهانی کارگاه ساختمانی بدون در 

نظر گرفتن تمهیدات الزم باعث بحران فراگیر 
در این بخش و صنوف وابسته شده که احتماال 
منجر به ورشکس��تگی و رک��ود فراگیر در بازار 

مسکن می شود.
پورحاجت با تاکید بر اینکه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا باید با در نظر گرفتن وضعیت کارگران 
و کارفرمایان ضمن ارائه سیاست های حمایتی 
مناسب از وقوع یک بحران فراگیر اقتصادی در 
این بخش جلوگیری کند، اضافه کرد: از جمله 
اینکه کارفرمایان و تولیدکنندگان نس��بت به 
سررسید وام و تسهیالت بانکی تا زمان تعطیلی 
چاره اندیشی و تا پایان کرونا اعالم تنفس به آنها 
داده شود. ضمن اینکه باید تکلیف تاخیر و تاییدیه 
قراردادهای خصوصی بین خریدار و فروشندگان 

در این بخش مشخص شود.
وی گفت: همچنین باید تمهیداتی نسبت به 
محدوده قراردادهای مشارکت و لزوم تمدید آنها 
و زمان قراردادهای نظارت و اجرای مهندسان و 
پروانه ساختمانی، بیمه مسوولیت مدنی کارفرما، 
بیمه تامی��ن اجتماعی و اصوال پیش بینی های 
الزم جه��ت رف��ع تبعات و مش��کالت حاصله 

انجام شود.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از کارگاه های 
ساختمان عمال از اسفند ماه سال گذشته تعطیل 
شده و درگیر مشکالت کرونایی هستند، اظهار 
کرد:  این در حالی است که متاسفانه نهادهای 
حاکمیتی در این خصوص اقدام موثری نکرده 
و پاسخگو نبوده اند. در صورت تداوم این وضع و 
عدم رسیدگی به موارد فوق ورشکستگی و نابودی 
بسیاری از صنوف و سرمایه گذاران در این بخش 

دور از انتظار نیست.
وی پیشنهاد داد: در بازنگری در مقررات ملی 
س��اختمان نسبت به بهداشت محیط و اجرای 
ایمن��ی )HSE(چاره اندیش��ی های الزم انجام 
شود تا در برابر بحرانی اینچنینی با راهکارهای 
استاندارد و بهداش��تی کارگاه های ساختمانی 

ایمن سازی شده و به فعالیت خود ادامه دهند.
دبی��ر کانون سراس��ری انبوه س��ازان افزود: 
 هرچند حفظ جان مردم اقدامی بسیار ارزشمند 
و پسندیده است ولی بررسی صحیح و لزوم مقابله 
و جب��ران آس��یب ها و تبعات آتی جهت حفظ 
اندک رونقی که در این بخش از اقتصاد کش��ور 
و در صنعت ساختمان هنوز باقی مانده ضروری 
است. امیدواریم ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن 
توجه کافی به مطالبات و خواسته ها و توصیه های 
بحق جامعه کارفرمایی نسبت به تسهیل روند و 
ابالغ بخش��نامه های حمایتی اقدامات فوری و 

ضروری را انجام دهد.

توقف معامالت به دلیل شیوع کرونا

رکود فراگیر مسکن

ویژه گیالن

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیالن تشریح کرد 
اقدامات پزشکی در بحران کرونا 

معاون فرهنگی و دانش��جویی دانشگاه علوم 
پزش��کی گیالن اقدامات و دستاوردهای معاونت 
فرهنگی و دانش��جویی این دانشگاه را در بحران 
کرونا تشریح کرد. محمد رستم پور در گفت وگو با 
مفدا گیالن ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه، 
عملک��رد این مجموعه در مبارزه با ویروس کرونا 

را تشریح کرد.
معاون فرهنگی و دانش��جویی دانشگاه ضمن 
بیان این خبر که ستاد استانی مبارزه با کرونا به 
ریاست استاندار و رییس دانشگاه و عضویت معاونان 

دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن تشکیل شد از برگزاری جلسات مستمر هر روزه این ستاد خبر داد و اظهار 
کرد: عالوه بر این جلسات مشترکی با معاونت بهداشتی به منظور سازماندهی بهینه به این پویش دانشجویی 
برگزار شد و در راستای بررسی و رفع مشکالت موجود، بازدیدهای میدانی از مراکز آموزشی و درمانی رودسر، 
لنگرود، الهیجان، آستانه اشرفیه، منجیل، لوشان، رستم آباد و رودبار به عمل آمد و مشکالت موجود در این 
مراکز جهت بررسی و بهبود گزارش داده شد. وی با اشاره به نقش مهم دانشجویان در آینده کشور افزود: 
دانشجویان فعال این دانشگاه نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و از ابتدای بحران بالغ بر 40دانشجو با حضور 
در مرکز تلفنی 440۱، پاسخگوی سواالت مردم گیالن در خصوص کرونا بودند. همچنین کانون های دانشجویی 
هالل احمر و خیریه بهار و بسیج دانشجویی نسبت به جذب کمک های مردمی فراخوان هایی صادر کردند. 
جامعه اسالمی دانشجویان نیز ۱۵ هزار دستکش برای نظام پرستاری رشت و 689 محلول ضدعفونی برای 
بهزیستی استان فراهم و اهدا کرد و دانشجویان داوطلب نیز با حضور در نقاهتگاه بیماران بهبود یافته کرونا 
واقع در هتل المپیک رشت به کمک همکاران شان در کادر درمان شتافتند. رستم پور ضمن اشاره به راه اندازی 
پویش دانشجویی »زندگی دست یاریگر توست« با همکاری تشکل ها و نهادهای دانشجویی و برگزاری جلسات 
مشترک با معاونت بهداشتی و با حضور نمایندگان نهادهای دانشجویی جهت سازماندهی این پویش اظهار کرد: 
ما در روزهای نخست شکل گیری این پویش با دعوت از نمایندگان تمامی کانون های فرهنگی، انجمن های 
علمی، همتایاران سالمت و شورای صنفی برای حضور حداکثری دانشجویان این دانشگاه برنامه ریزی کردیم 
زیرا آگاهی بخشی به جامعه، اولویت ما در پیشگیری و کنترل کروناست که با حضور دانشجویان، دستیابی به 
این مهم بسیار آسان تر است که در این راستا انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه اقدام به تولید و انتشار 

محتوای علمی در خصوص ویروس کرونا کردند.

N95 اهدای 857 هزار ماسک
 n9۵ فرهاد دلق پوش از اهدای 8۵7 هزار و 800 ماس��ک
و س��ه الیه و سایر اقالم بهداش��تی در دو مرحله به دانشگاه 
علوم پزش��کی خبر داد و گفت: با پیگیری و مطالبه سازمان 
صمت گیالن مجموعا 8۵7 هزار و 800 عدد ماس��ک جهت 
اس��تفاده کادر درمانی و مراکز بیمارستانی برای پیشگیری از 
ویروس منحوس کرونا به صورت رایگان تحویل دانشگاه علوم 
پزشکی شد. وی تصریح کرد: در واقع وزارت صمت از طریق 
منابع داخلی اقدام به خرید مقادیری ماسک و اقالم بهداشتی 
برای اس��تان های درگیر ویروس از جمله گیالن کرده بود که 

ما توانستیم این اقالم اختصاصی را جذب و به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کنیم. رییس سازمان صمت گیالن با وجود این اقدام به 
کمک های سازمان یافته و خودجوش واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: از زمان شروع کرونا با هماهنگی روسای ادارات 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و مشارکت اتاق های اصناف اقدام به توزیع رایگان بیش از 3۲ هزار انواع ماسک و اسپری و مواد 
ضدعفونی کننده در بین مردم و مراکز درمانی شده که مستندات این اقدامات انسان دوستانه خانواده بزرگ تولید و تجارت موجود 
است. وی با بیان اینکه تعامل مدیران واحدهای صنفی و صنعتی در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا تاکنون بسیار ارزنده بوده، 
خاطرنشان کرد: قبل از بروز وضعیت ویروس کرونا فقط دو واحد صنعتی به صورت عادی در زمینه مواد ضدعفونی کننده و تولید 
ماسک در گیالن فعالیت داشتند ولی به محض شیوع این ویروس و احساس نیاز استان و کشور به این محصوالت مدیران و پرتالش 
و نوع دوست واحدهای صنعتی پای کار آمدند و با تغییر در خطوط تولید ۱4 واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی و همچنین 
هشت شرکت در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی با تولید روزانه بیش از 60 هزار انواع ماسک ۲۵ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده 
و اسپری و همچنین 600 هزار پد الکلی با تمام ظرفیت، توانستند بخش عمده نیاز استان را در این رابطه تامین کنند که این عزم و 

همراهی آنان ستودنی و قابل تحسین است.

سد مخزنی سفیدرود سرریز شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن گفت: به دلیل بارش  های اخیر در 
حوضه آبریز باالدست سد سفیدرود، ذخیره این سد در وضعیت مطلوبی قرار 
دارد و امروز سد سفیدرود سرریز شد. وحید خرمی افزود: با توجه به سرریز 
شدن سد و رها سازی آب به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی، مردم از 
نزدیک شدن و استقرار در حاشیه و بستر رودخانه سفیدرود خودداری کنند. 
خرمی با بیان اینکه سد سفیدرود بزرگ ترین سد مخزنی گیالن است، تصریح 
کرد: در حال حاضر آب کشاورزی مورد نیاز ۱7۲ هزار هکتار از مجموع ۲38 
هزار هکتار شالیزارهای موجود در استان گیالن به سد سفیدرود وابسته و از 
این منبع تامین می شود. به گفته وی، یک میلیارد و 6۵ میلیون مترمکعب 

آب پشت سد سفیدرود جمع شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵۲ میلیون مترمکعب بیشتر است. وی ورودی 
لحظه ای آب سد سفیدرود را ۲6۱ مترمکعب بر ثانیه و خروجی لحظه ای را ۱9۲ مترمکعب بر ثانیه اعالم کرد. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن تاکید کرد: کشاورزان با توجه به توصیه های سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص آماده سازی و انجام مقدمات 

اولیه کشاورزی برای تقویم زراعی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن خبر داد
افزایش ظرفیت تولید آب ژاول به ۳۵ هزار لیتر در شبانه روز 

در جلسه اس��تانداری که به منظور 
ارائ��ه برنامه های دس��تگاه های اجرایی 
برای مقابله با ویروس کرونا تشکیل شد 
مدیرعامل این شرکت از افزایش ظرفیت 
تولی��د آب ژاول برای مش��ارکت در امر 

گندزدایی معابر خبر داد. 
محسن حسینی، رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن ضمن تش��کر از کادر درمانی که 
در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار 
دارند گفت: این شرکت نیز همگام با سایر 

دستگاه های اجرایی استان سعی داشته در خدمت نظام سالمت استان باشد.
وی در ادامه افزود: همزمان با شیوع ویروس کرونا با افزایش بی سابقه مصرف آب مواجه شدیم و در کنار آن 
افزایش ناشی از مصارف پایان سال و خانه تکانی را داشتیم که همکاران پرتالش شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن از 3 اسفند ماه تا زمان تحویل سال جدید در تالش بودند منابع آبی جدیدی وارد مدار بهره برداری 

کنند.
حسینی همچنین اظهار داشت: دستگاه جدیدی نیز روز گذشته با حضور معاون عمرانی استانداری گیالن 
مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر ظرفیت تولید آب ژاول در استان گیالن 3۵ هزار لیتر است که 

۲9 هزار لیتر برای ضدعفونی کردن معابر به شهرداری ها، فرمانداری ها و سپاه تحویل می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به غلظت آب ژاول تحویلی با رقیق شدن ۲9 هزار لیتر آب ژاول حدود ۱00 

هزار لیتر ماده گندزدا تهیه می شود که با هماهنگی معاونت عمرانی توزیع می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن یادآور شد: با توجه به دستور استاندار گیالن هیچ انشعابی 
قطع نخواهد شد ولی به منظور همکاری با مشترکین و جلوگیری از مواجه شدن با افزایش مبالغ در قبوض 
آب بها در ماه های آتی، صدور قبض به روش های غیرحضوری انجام می شود تا مشترکین در صورت لزوم و 

تمایل یا به صورت تقسیط با استفاده از روش های غیرحضوری پرداخت کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هزینه های جاری شرکت از محل درآمدها تامین می شود خواستار پرداخت 
قبوض آب بها توسط دستگاه های اجرایی استان شد تا خدمات آبرسانی در سطح استان به صورت مطمئن 

و پایدار تداوم یابد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گف��ت: از ۲۵ اس��فند ماه 98 تا یازده��م فروردین ماه، تعداد 
س��فرهای ن��اوگان عمومی مس��افری 70 درص��د کاهش و 
جابه جایی تعداد مسافران 76 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش داشته است. مهران قربانی، معاون حمل و نقل 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: تدابیر الزم برای 
تامین سالمت و بهداشت سفرهای ناوگان عمومی در مراحل 
تهیه بلیت و حین سفرها اتخاذ و ابالغیه های مربوطه صادر 
ش��ده است که با اجرای آنها از سوی شرکت های حمل و نقل 
مسافری، رانندگان و رعایت خود مسافران شرایط مطلوب برای 

انجام سفرهای ضروری تامین می شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادام��ه داد: از ۲۵ اس��فند  98 تا یازده��م فروردین ماه، تعداد 
س��فرهای ن��اوگان عمومی مس��افری 70 درص��د کاهش و 
جابه جایی تعداد مس��افران 76 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است.
وی ب��ا بی��ان این خب��ر گفت: پ��س از اج��رای طرح 
فاصله گ��ذاری اجتماعی نیز اس��تفاده از ن��اوگان عمومی 
مس��افری روند کاهش��ی داشته است به نحوی که بیش از 

۲0 درصد کاهش نشان می دهد.

معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
درباره آخرین وضعیت ترمینال های مسافری و ایجاد محدودیت 
و ممنوعیت برای سفرهای نوروزی توضیح داد: در شرایط فعلی، 
رویکرد صحیح در حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری، ارجحیت 
انجام سفرهای ضروری و اجتناب ناپذیر مردم با ناوگان حمل و نقل 
عمومی بوده زیرا قابل بررسی و مدیریت است بنابراین سیاست 
صحیح فعلی، ایجاد محدودیت ها به صورت مدیریت شده و انجام 

سفرها به صورت کنترل شده و نه ممنوعیت سفرهاست.
وی در خصوص اینکه چگونه سفرهای غیرضروری مردم در 
این زمینه کنترل خواهد شد، اعالم کرد: با توجه به سازو کارهای 
اتخاذ شده و تعطیلی کلیه اماکن اقامتی، تفریحی و سیاحتی 
عمال استفاده از حمل و نقل عمومی با قصد سفرهای ضروری و 
غیرقابل اجتناب در حال انجام است که گریزناپذیر است. تدابیر 
الزم برای تامین سالمت و بهداشت سفرهای ناوگان عمومی در 
مراحل تهیه بلیت و حین س��فرها اتخاذ و ابالغیه های مربوطه 
صادر شده است که با اجرای آنها از سوی شرکت های حمل و نقل 
مسافری، رانندگان و رعایت خود مسافران شرایط مطلوب برای 

انجام سفرهای ضروری تامین می شود.

معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خاطرنش��ان کرد: استقرار تیم های بهداشتی ذی ربط همچون 
هالل احمر و اورژانس در هر یک از استان ها برای کنترل وضعیت 
سالمت راننده و مسافران در محل پایانه های مسافری جاده ای در 
مبدا و مقصد سفرها متعاقب صدور صورت وضعیت برای ناوگان 
اعزامی بهترین اقدامی بوده که در قالب پایانه ها مدنظر بوده است 
و چنانچه با قوت و مستمر با اهتمام استانداران و مدیران و عوامل 
استانی پی گیری شده و تداوم یابد، قطعا ضریب اطمینان باالتری در 

خصوص سالمت و بهداشت مسافران عزیز تامین خواهد شد.
قربانی افزود: عالوه بر کنترل های ارشادی و عملیاتی مذکور، 
مس��وولیت کنترل مبادی ورودی و خروجی ش��هرها به عهده 
نیروهای محترم انتظامی اس��ت که ش��واهد و قرائن حکایت از 
کنترل جدی در این زمینه دارد. بسته های حمایتی در دو گروه 
حمایت های عمومی ش��امل کمک های یاران��ه ای دولت و وام 
خرید کم بهره برای کلیه آحاد آسیب پذیر خانواده حمل و نقل که 
بیشترین ضررها را متحمل شده اند در دست پیگیری و کارسازی 
است. همچنین، در خصوص حمایت های تخصصی هم اقدامات 
متنوعی همچون تخصیص سوخت یارانه ای، حذف هزینه های 

ج��اری در فرآیند فعالیت ها مثل تمدی��د غیرحضوری کارت 
هوشمند و پیگیری تعویق در پرداخت حق بیمه و موارد مشابه 
مدنظر است که به محض نهایی شدن و قطعیت آنها موارد جدید 

اطالع رسانی خواهند شد.
معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اعالم کرد: هیچ یک از پایانه های مرزی از سوی کشورمان مسدود 
نیس��ت و برخی به صورت یک طرفه از سوی کشورهای مقابل 
مسدود شده است البته این موضوع بین سایر کشورهای دیگر 
جهان هم در این ایام و شرایط خاص اتفاق افتاده است. مرزهای 
چزابه، شلمچه، مهران و خسروی با عراق تا تاریخ ۲7 فروردین، 
رازی، سرو و بازرگان با ترکیه، سرخس، اینجه برون، لطف آباد و 
باجگیران با ترکمنستان تا ۱۱ اردیبهشت ماه مسدود هستند و 
میرجاوه با پاکستان به مدت دو هفته از ۲۵ اسفند مسدود بوده 

که البته فعال بازگشایی نشد.
قربانی همچنین بیان کرد: س��ایر مرزها با ظرفیت کامل به 
فعالیت ادامه می دهند و ارتباط ریلی با کشورهای ترکمنستان 
و ترکیه برقرار اس��ت. رایزنی ها با وزارت بهداش��ت کشورمان و 
کشورهای همسایه به منظور تهیه پروتکل بهداشتی مشترک در 
حال انجام است تا نگرانی در حوزه حمل ونقل بین الملل و ترانزیت 

جاده ای کاال برای همه کشورها برطرف شود.

کاهش 7۰ درصدی سفرهای ناوگان عمومی جاده ای به دلیل شیوع ویروس 

انعکاس
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گروه صنعت- روز گذش��ته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در نامه ای خطاب به روسای سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت 31 استان و جنوب کرمان با عنوان اینکه در سال جهش 
تولید تعطیلی واحدهای تولیدی توجیه پذیر نیس��ت خواس��تار 
بازگشایی صنایع و صنوف تولیدی و همچنین بازگشت کارکنان 
وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه از روز شنبه 16 فروردین ماه 
شده است. این ابالغیه که با واکنش ستاد مقابله با کرونا مواجه شده و 
نامه گالیه آمیز وزیر بهداشت به رییس جمهور را مبنی بر عدم رعایت 
دستورات و مصوبات ستاد مقابله با کرونا از سوی وزارت صمت را به 
همراه داشته نشان دهنده تضاد حاکم در بدنه اصلی متولیان کنترل 
و مقابله با این اپیدمی است که عالوه بر مخاطرات ناشی از بیماری، 
تولید و صنعت کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. در واقع فارغ از 
بالتکلیفی ای که صنایع را تحت تاثیر این ابالغیه ها قرار می دهد آنچه 
مسلم است افزایش تعطیلی های صنایع و کسب وکارها دولت را در 
چالش دوگانه ای قرار می دهد به گونه ای که از یک سو نیازمند تامین 
هزینه های پیشگیری و درمان کرونا بوده که تا االن نیز مشکالت 
زیادی را برای دولت به وجود آورده و از سوی دیگر تداوم تعطیلی 
صنایع عالوه بر کاهش درآمدهای دولت خیل عظیم بیکارانی ر ا به 
همراه خواهد داشت که بار سنگین مالی را بر دوش دولت تحمیل 
می کند. موضوعی که اگرچه به نظر می رسد دولت به امید تحقق 
تسهیالت پنج میلیارد دالری صندوق بین المللی پول و همچنین 
آزاد سازی برخی از پول های بلوکه شده ایران به همراه فشار جهانی 
به دولت آمریکا برای کاهش تحریم های یکجانبه این کشور وعده 
پرداخت تسهیالت 750 میلیارد تومانی به صنایع و همچنین در 
نظ��ر گرفتن وام های ارزان قیم��ت یک تا دو میلیون تومانی را به 
کسب وکارهای خرد داده است. اما به اعتقاد کارشناسان عدم تحقق 
این وعده  ها و همچنین تصمیم وزارت صمت برای بازگشت صنایع به 
چرخه فعالیت نشان دهنده شرایط دشواری است که اقتصاد تحریم 
زده کشور را متحمل می کند. به گفته تحلیلگران گزینه چاپ بدون 
پشتوانه پول احتماال یکی از گزینه هایی است که در صورت عدم 
تغییر در سیاست های اقتصادی و بین المللی دولت چاره ای جز تن 
دادن به آن نخواهد داش��ت که افزایش تورم و گرانی را در نتیجه 

تصمیمات مشابه دولت های گذشته شاهد بوده ایم.
تضاد در تصمیمات ستاد کرونا � 

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نامه ای خطاب به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
31 استان و جنوب کرمان بر عدم وقفه در کار و تولید کشور تاکید 
کرد. در متن این نامه آمده است پیرو بخش نامه ها و مصوبات ستاد 
ملی کرونا در محضر رییس جمهور و تاکیداتی که در رسانه های 
جمعی نیز اعالم شده اصل کار و تولید کشور در سالی که به نام 
سال جهش تولید نامگذاری شده تعطیل پذیر نیست، بنابراین در 
سالی که جهش تولید نامگذاری شده به طور قطع تولید کشور با 

قدرت و قوت ادامه خواهد یافت.
ارسال نامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم 

استمرار توقف تولید باعث شد بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور به 
کارکنان خود اعالم کنند مغایر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
تمدید تعطیلی تا 20 فروردین از روز شنبه در محل کار خود حاضر 
شوند که این مصوبه با واکنش سعید نمکی وزیر بهداشت و رییس 
ستاد مبارزه با کرونا مواجه شد. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در نامه ای به رییس جمهور درباره دستورالعمل 
ابالغی وزارت صمت برای بازگش��ایی مشاغل و مراکز کسب وکار 
هشدار داد.نمکی ضمن هشدار نسبت به عواقب این دستورالعمل 
نوشت: قویا اعالم می کنیم هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط 
هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تایید 
نباشد، شعله هایش به سرعت دامن نظام سالمت و اقتصاد کشور 
را خواهد گرفت. اگر امروز کاهش التهاب اولیه مشاهده می شود 
آثار مدل مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و گام های برنامه ریزی شده 
است. کوچک ترین حرکت نسنجیده، آسیب های غیرقابل جبرانی 

در پی خواهد داشت.
عدم تحقق وعده های حمایتی � 

س��میه مردانه اقتصاددان در خصوص امکان جبران خسارت 
صنایع کشور در اثر تعطیلی با حمایت های دولتی به »جهان صنعت« 
گفت: واقعیت آن است که پیش از وقوع کرونا نیز وضعیت بودجه ای 

کشور برای سال جاری به نحوی بود که پیش بینی می شد دولت 
با کسری بودجه قابل مالحظه ای روبه رو شود، حال آنکه در حال 
حاضر کاهش جهانی قیمت نفت و هزینه های درمانی حاصل از 
شیوع کرونا نیز بر مشکالت دولت در تامین بودجه افزوده است. 
بنابراین امید به آنکه دولت بتواند با راهی منطبق بر تفکر اقتصادی 
که کمترین آسیب را متوجه اقتصاد کشور کند اقدام به حمایت از 

صنایع و اقشار آسیب پذیر کند بسیار کم است.
مردانه گفت: امروز بس��یاری از کش��ورهای دنیا درگیر بحران 
کرونا هستند و آسیب اقتصادی ناشی از این ویروس حتی گریبان 
کشورهای با ساختارهای اقتصادی قوی را گرفته و به بحران بیکاری 
بی سابقه در کشورهای توسعه یافته نیز منجر شده است، اما این 
کشورها با تکیه بر ساختار اقتصادی قوی با کمک های قابل توجه و 
دست  و دلبازانه خود توانسته اند تا حدی به کنترل بحران بپردازند. 

البته شرایط اقتصادی ایران اجازه چنین کمک هایی را نمی دهد.
مردانه افزود: به  نظر می رسد در این شرایط وعده های حمایتی 
دولت مبتنی بر ابزار چاپ پول باشد، اگرچه این راه در کوتاه مدت 
کمک کننده است اما در میان مدت و بلند مدت با رشد تورم و کاهش 
قدرت خرید مردم به ضرر واحدهای تولیدی نیز منجر خواهد شد. 
اینکه بخواهیم پول چاپ کنیم و تورم را به رقم افسارگس��یخته 

برسانیم خودش مس��لما در میان مدت و بلند مدت به ضرر قشر 
آسیب پذیر خواهد بود.این کارشناس اقتصادی در زمینه اثربخشی 
کمک پنج میلیارد دالری صندوق بین المللی پول به ایران گفت: 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران جز برداشته شدن کامل تحریم ها و 
بازگش��تن به دوران پیش از تحریم راهی برای جبران مشکالت 
اقتصادی کش��ور وجود ندارد و مواردی همچون این وام، راه چاره 
کشور برای جبران عقب ماندگی ها و کسری بودجه های سال های 

قبل و صدمات اقتصادی نخواهد بود.
وی افزود: اگرچه وام پنج میلیارد دالری رقم قابل توجهی در 
اقتصاد ایران به شمار می رود اما تنها شوک درآمدی ناگهانی برای 
کش��ور خواهد بود و اثر آن بالفاصله از میان می رود و نمی تواند 
اثربخش باشد.مردانه گفت: ضمن آنکه به تعطیلی واحدهای صنعتی 
تا 20 فروردین احترام می گذارم اما باید بنگاه های تولیدی بدانند 
این تعطیلی تا چه زمانی ادامه دارد و چه تفاوتی میان بازگشایی 
کار در 16 و 20 فروردین وجود دارد که ستاد ملی کرونا تعطیلی 
را تا 20 فروردین تمدید کرده است. آیا بناست که پس از آن افراد 
به کار بازگردند یا تعطیلی تمدید شود. بنابراین با توجه به اینکه در 
هیچ کجای دنیا تاریخ قطعی برای پایان این بیماری اعالم نشده، 
انتظار می رود که صنعت کشور نیز همانند سایر بخش ها، مردم و 

فعالیت های اجتماعی با شرایط این بیماری تطابق پیدا کند.
وی ادامه داد: مس��ووالن امر باید به عواقب ادامه این تعطیلی 
نیز توجه کنند. در واقع ادامه این روند عالوه بر آسیب به صنایع 
باعث بیکاری بخش قابل توجهی از افراد می شود و حتی باید در 
آینده ای نه چندان دور منتظر مرگ افراد در اثر گرسنگی و قحطی 
در کشور باشیم.مردانه گفت: بنابراین انتظار می رود نقطه ای بهینه 
برای اتمام دوران تعطیالت درنظر گرفته شود و پس از آن فعالیت 
بنگاه های اقتصادی با حداکثر رعایت پروتکل های بهداشتی دنبال 
شود و هزینه ای که برای تعطیلی این بنگاه ها می شود صرف افزایش 

هزینه های بهداشتی و مراقبتی در محیط های کار شود.
بالتکلیفی میان وزارت صمت و ستاد کرونا � 

س��هل آبادی، ریی��س خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت ایران 
درخصوص بازگش��ایی یا عدم بازگش��ایی واحده��ای تولیدی از 
روز ش��نبه 16 فروردین به »جهان صنعت« گفت: در حال حاضر 
صنایع کشور در س��ردرگمی به  سر می برند و نمی دانند روز اول 
کار شنبه 16 فروردین یا شنبه هفته بعد خواهد بود. در تمام دنیا 
و همچنین ایران هرگونه تصمیم گیری نسبت به تعطیلی برعهده 
ستادهای مبارزه با کرونا محول شده و طبیعتا در ایران نیز باید تابع 

همین روال بود اما تناقض در تصمیم گیری میان مسووالن باعث 
شده صاحبان بنگاه های تولیدی منتظر جلسه مدیران رییس ستاد 

کرونا با رییس جمهور و اعالم نتیجه نهایی باشند.
سهل آبادی در ادامه به تعطیلی 20 روزه بنگاه های تولیدی کشور 
اش��اره کرد و گفت: مطابق دستور ستاد کرونا در 20 روز گذشته 
تمامی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی تعطیل بودند. در 
این مدت صاحبان بنگاه ها با هزینه های قابل توجهی ناشی از توقف 
تولید و پرداخت هزینه نیروی کار روبه رو بودند. در واقع شیوع کرونا 
باری مضاعف بر واحدهای تولیدی کشور که پیش از این نیز در اثر 
مشکالت مختلف اقتصادی در کشور با مشکالت متعددی روبه رو 
بودن��د وارد کرد.وی ادامه داد: در این ش��رایط انتظار می رفت که 
دولت به کمک بنگاه های تولیدی بیاید تا از پس این بحران برآیند. 
سازمان اقتصاد و دارایی به بنگاه های اقتصادی در پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده  فرصت بدهد که چنین نشد. همچنین تعویق اقساط 
بانکی قول دیگری بود که مسووالن دادند اما اجرایی نشد. بنابراین 
صاحبان بنگاه های تولیدی از ریاست جمهوری، معاون رییس جمهور 
و وزیر کار و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند هرچه زودتر 

تکلیف مشخص شود.
وی در ادامه درخصوص وضعیت کارگران روزمزد گفت: کارگران 
روزمزد، دستفروشان و اقشاری از این دست بیشترین آسیب را در 
این بحران دیدند. در نهایت نیز معاون رییس جمهور خبر از کمک 
200 تا 600 هزار تومانی به این اقشار داد که از سویی این کمک 
عملی نشد و از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی کشور چنین 
کمکی چاره ساز نخواهد بود. در واقع در این شرایط تنها نقطه اتکای 
چنین افراد خیریه ها و افرادی خیر بودند که جای س��ازمان های 

مسوول در زمینه سامان دهی به این افراد را گرفتند.
سهل آبادی گفت: ادامه این روند تعطیلی، پرداخت حقوق به 
کارگران و عدم حمایت از سوی مسووالن باعث می شود که بنگاه های 
اقتصادی ورشکسته شوند و در آینده نه چندان دور کشور با بحران 
جدی بیکاری روبه رو شود. بنابراین باید هرچه زودتر مشخص شود 
که سازمان تامین اجتماعی، سازمان اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی 

و... چه برنامه ای برای حل این مشکالت دارند.
سهل آبادی گفت: تمامی صاحبان واحدهای تولیدی از شرایط 
ویژه کشور و نتایج هرگونه تجمعی مطلع هستند و اگر تصمیم بر 
تعطیلی گرفته شود آن را اجرا می کنند اما بخش صنعت به دنبال 
ارائه راه حل به منظور کنترل شیوع بیماری در محیط های تولیدی 
است. عموما شرایط خطوط تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی 
به گونه ای است که افراد با یکدیگر فاصله دارند و تجمعی در خطوط 
تولید صورت نمی گیرد و نگرانی در این بخش ها وجود ندارد. در 
واقع مکان هایی همچون سرویس رفت و آمد، رختکن ها، سرویس های 
غذاخوری بیشترین محل تجمع کارگران است که می توان با رعایت 
نکاتی از جمله افزایش تعداد سرویس رفت وآمد، محدودیت تعداد 
حضور افراد در رختکن و آوردن غذای سرد از خانه توسط کارگران 

احتمال شیوع بیماری را کاهش داد.

»جهان صنعت« دالیل تضاد تصمیمات متولیان ستاد کرونا مبنی بر بازگشایی صنایع را بررسی کرد 

دست صنعت زیر ساطور کرونا

گروه معدن- در آخرین روزهای سال گذشته اعضای 
انجمن فوالد ایران در نامه ای خطاب به داریوش اسماعیلی، 
مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعمال نظر وزارتخانه در مصوبات س��تاد 
تنظیم بازار مبنی بر تامین اسلب مورد نیاز کارخانه های 
تولیدکننده ورق، اصالح و به روزرسانی کف عرضه شمش 
و محصوالت فوالدی برای شرکت های فوالدی و کاهش 
شروط محدودکننده در تعیین قیمت پایه در بورس کاال 
را خواستار شدند. در واقع کارگروه تنظیم بازار به دلیل 
آنچه کمبود فوالد در بازار داخلی گفته می شود نسبت به 
ایجاد برخی از محدودیت ها اقدام کرده و خواستار اجرای 
این مصوبات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
به عنوان مجری مصوبات کارگروه فوق شده؛ موضوعی 
که کارشناس��ان فوالدی بر عدم کمبود در بازار داخلی 
تاکید داشته و معتقدند محدودیت های فوق با توجه به 
اشباع بودن بازار داخلی فاقد توجیه بوده و عمال به کاهش 
صادرات و در نتیجه کاهش تولید صنعت فوالد آن هم در 
شرایط خاص کنونی منجر خواهد شد و ادامه این جریان 
صنعت فوالد ایران را از نیمه خصوصی و خصوصی بودن به 
هر چه دولتی تر شدن پیش می برد؛ جریانی که بر صنعت 

نفت و پتروشیمی نیز حاکم است.
اسلب در بورس عرضه نمی شود  � 

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل فوالدی ایران در گفت و گو با »جهان صنعت« درباره 
مش��کل تامین اسلب موردنیاز تولیدکنندگان ورق های 
فوالدی توضیح داد: برخی از تولیدکنندگان ورق، محصول 
خود را در بورس عرضه نمی کنند. آنها اسلب را به عنوان 
ماده موردنیاز تولید ورق های فوالدی از تولیدکنندگان 
بزرگی مانند فوالد مبارکه و فوالد خوزس��تان می گیرند 

اما معلوم نیس��ت ورق در چه زمانی، به چه قیمتی و به 
چه کسانی می فروشند؟ حتی گفته و شنیده می شود که 
برخی فوتبالیست های کشور هم به خرید اسلب و تولید 

ورق روی آورده اند.
وی اف��زود: این اتفاقات به ایج��اد تنش در بازار ورق 
می انجامد. این افراد اس��لب می خرند، ورق تولید و انبار 
می کنند و زمانی ورق انبار ش��ده را عرضه می کنند که 
تقاضا برای ورق باالست و می توانند با قیمت بازار سیاه 

محصول را به فروش برسانند.
کاوه ادامه داد: اسلب در بورس عرضه نمی شود. به نظر 
ما بهتر است اسلب های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و 
فوالد هرمزگان در بورس عرضه شود و کسانی که اسلب 
می خرند اگر سهمیه ورق دارند از سهمیه شان کم شود یا 
ورق تولید شده توسط آنها در بورس عرضه شود. یعنی 
بر فروش اسلب و ورق فوالدی نظارت وجود داشته باشد 
تا مشخص شود چه کسانی به چه قیمتی می خرند و به 

چه قیمتی می فروشند؟ 
تالش برای توسعه یک اقتصاد دولتی  � 

عالوه بر تامین اس��لب، تعیین کف عرضه شمش و 
محصوالت فوالدی به شرکت ها و فرمول قیمت پایه عرضه 
ش��مش در بورس کاال نیز مواردی است که فوالدسازان 
خواستار بازبینی در آنها بوده اند. همایون دارابی، کارشناس 
بورس دلیل اتخاذ رویکرد کنونی کارگروه تنظیم بازار در 
مورد شمش های فوالدی و موافقت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با این رویکرد را تمایل به هر چه دولتی شدن 
صنعت فوالد کش��ور می داند. او اظهارنظر خود را به این 
شرح توضیح داد: این عملکرد نشان از رویکردی دارد که 
مبتنی بر اقتصاد دولتی است. اقتصادی که دولت باید برای 
آن برنامه ریزی کند، همه چیز را تایید کند و همه چیز 

توسط دولت سهمیه بندی و تخصیص داده شود. رویکردی 
که در دولت حس��ن روحانی بسیار پررنگ است و البته 

زمینه را برای ایجاد فساد و رانت فراهم می آورد.
وی ادامه داد: امروز با یک خصوصی سازی نصفه و نیمه 
توانسته ایم در تولید فوالد جهش پیدا کنیم و صنعت فوالد 
تبدیل به یکی از وزنه های سنگین تامین بودجه و ورود 
ارز به کشور شود. به طوری که در سال 97 با همان ارز 
دولتی به گفت��ه خود منابع خبری دولت، رقمی حدود 
700 میلیارد تومان از جیب شرکت های فوالدی به جیب 
دالل ها رفت. در همین راستا در پرونده امیرمنصور آریا 
می بینی��م که یکی از بندهای تخلف گروه آریا پرداخت 

رشوه برای دریافت سهمیه شمش فوالد بود.
دارابی اضافه کرد: در نتیجه، دولتی شدن صنعت فوالد 
ایران می تواند به رشد فساد و رانت و از بین رفتن واحدهای 
بزرگ فوالدی منجر شود که زیر فشار تحریم ها هستند و 
سود حاصل از فروش آنها می تواند با بخشنامه های دولتی 

راهی جیب دالالن شود.
او در پایان اظهار کرد: خواس��ته بنگاه های اقتصادی 
آن است که دولت به عنوان یک داور بی طرف در اقتصاد 
حاضر شود و فضایی را ایجاد نکند که مدیران دولتی در 
معرض اتهام و سوء ظن قرار گیرند و اجازه دهند صنعت 
فوالد ایران بدون خودتحریمی های داخلی در مسیر رو 

به رشدی که قرار دارد پیش رود.
حرف آخر با تنظیم بازار است  � 

در همین حال مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز از تابعیت از کارگروه تنظیم بازار به عنوان زیرمجموعه 
هیات دولت می گویند. س��یف اهلل امیری، مدیرکل دفتر 
صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
وزارتخانه در گفت و گو با »جهان صنعت« در این باره گفت: 
در کارگروه تنظیم بازار نمایندگان همه گروه ها حضور 
دارند و اعمال نظر می کنند. در نهایت نظر کارگروه بر نظر 
وزارتخانه ارجحیت دارد. ما هر تصمیمی بگیریم تصمیم 
کارگروه تنظیم بازار است و نمی توانیم بر خالف رویه ای 

که این کارگروه تعیین کرده رفتار کنیم.
کمبود فوالد در بازار داخلی  � 

در ادامه پاسخ عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار 
به عملکرد وزارتخانه در گفت و گو با »جهان صنعت« به 
این شرح بود: همه مصوبات کارگروه تنظیم بازار براساس 
پیش��نهادات خود دوس��تان در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بوده است.
وی ادامه داد: کارگروه با این محدودیت ها موافقت کرده 
چون نخست باید نیاز مصرف کننده داخلی به فوالد برطرف 
شود و پس از آن صادرات انجام شود. وقتی قیمت ها در 
بازار داخلی به طور سرسام آور در حال افزایش است و تقاضا 
برای فوالد باالست، چرا فوالد با قیمت پایین صادر شود و 
در اختیار مصرف کننده خارجی قرار گیرد؟ صادرات خوب 
است و منبع ورود ارز است اما مشروط به اینکه تولیدکننده 

نیاز بازار داخل را تامین کرده باشد.
اشباع بازار  � 

کارگروه تنظیم بازار از کمبود فوالد در کشور می گوید 
و این اتفاق را عامل اصلی محدودیت هایی عنوان می کند 

که وضع شده و فوالدسازان را در فشار گذاشته است. اما 
فوالدی ها می گویند بازار چیزی کم ندارد. بهادر احرامیان، 
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این باره 
به »جهان صنعت« گفت: درست است که در نشست ها و 
جلسات، نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فوالد در کنار 
نمایندگان وزارتخانه و کارگروه تنظیم بازار حضور دارند 
و استدالل ها و نقطه نظرات خود را با آمار و ارقام مطرح 
می کنند، با این حال صورتجلسه ای که در نهایت بیرون 
می آید چیزی متفاوت از بحث هایی است که در جلسه 
مطرح می ش��د و به باور تشکل فوالدسازان مورد قبول 
هم��گان قرار می گرفت.وی افزود: البته امید می رود این 
رویکرد با انتصاب آقای اسماعیلی در حال تغییر باشد و 

به نظر می رسد رویکرد ایشان تعاملی است.
احرامیان در پاسخ به ادعای کمبود عرضه فوالد در بازار 
داخلی گفت: محصوالت نهایی فوالدی در بازار داخلی کم 
نیست و در واقع بازار از این محصوالت اشباع است. گواه 
درستی این ادعا هم این است که امروز محصوالت فوالدی 
در ایران با قیمتی پایین تر از همه دنیا معامله می شود و این 
سطوح پایین قیمت در سه تا چهار سال گذشته تاکنون 
برقرار بوده است. اگر قیمت داخلی این محصوالت را به 
قیمت روز ارز یا حتی ارز نیمایی تقسیم کنید می بینید که 
مصرف کننده ایرانی می تواند این محصوالت را با کمترین 

قیمت جهانی در داخل تهیه کند.
او در نهایت گفت: اگر کمبودی هس��ت در محصول 
نهایی فوالد نیس��ت. در کارخانجات نورد مصرف کننده 
شمش فوالد است که باید پرسید آیا این قسمت در دایره 
اختیارات کارگروه تنظیم بازار است؟ چون این کارخانجات 
مصرف کننده محصول نهایی نیستند و این کارگروه بر 

نیازهای مصرف کننده نهایی نظارت دارد.

دالیل انتقاد فوالدسازان نسبت به مصوبات ستاد تنظیم بازار بررسی شد

نگرانی از مدیریت دولتی

فوالد

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد
مسیر رو به رشد توسعه در شرکت مس برای جهش تولید

اردش��یر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس ضمن تبریک آغاز سال 
نو و با بیان اینکه تمامی برنامه ریزی ها در شرکت مس در سال 1398 بر 
مبن��ای خلق رکورده��ای خوب در حوزه تولید بود تا منویات رهبر معظم 
انقالب در زمینه رونق تولید محقق شود، افزود: همچنین در سال گذشته 
برای فراهم کردن زمینه های تولید بیش��تر اقدامات و سرمایه گذاری های 
خوب��ی در زمینه تعریف طرح های توس��عه ای جدید و سرعت بخش��ی به 
پیشبرد پروژه های معدنی مس انجام شد تا در آینده نزدیک شاهد جهش 

تولید در شرکت مس باشیم.
س��عدمحمدی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در صنعت مس توجیه 
اقتصادی دارد، گفت: توسعه در شرکت مس برای جهش و افزایش تولید 
تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود.وی اظهار داشت: در سال 98 تالش 
شد پروژه ها با سرعت بیشتری پیشرفت داشته باشد و بر این مبنا، در سال 
گذشته بیش از 3500 میلیارد تومان طرح توسعه ای به اتمام رسید.به گفته 
سعدمحمدی، طرح افزایش ظرفیت ذوب خاتون آباد از 80 هزار به 120 هزار 
تن جزو مهم ترین طرح های توسعه ای بود که در سال گذشته ظرف مدت 
کوتاهی و با تکیه بر توان داخلی عملیاتی شد.وی افزود: با بهره برداری از 
این طرح، ظرفیت ذوب در شرکت مس برای اولین بار به 400 هزار تن مس 
آندی رسید.سعدمحمدی تصریح کرد: همچنین در سال 1398 واحد تولید 
اسیدسولفوریک سرچشمه با اهداف کامال زیست محیطی راه اندازی و افتتاح 
ش��د و واحد تولید اسیدسولفوریک خاتون آباد در مراحل پایانی قرار دارد 
و در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.به گفته سعدمحمدی، طرح 
کارخانه اکسیژن و انبار کنسانتره و طرح ذخیره سازی اسیدسولفوریک در 
بندرعباس نیز در پایان سال گذشته به مرحله بهره برداری رسید.مدیرعامل 
ش��رکت مس با بیان اینکه برنامه شرکت در سال 1399 سرعت بخشی به 
طرح توس��عه دره آلو اس��ت، گفت: تمام تالش خود را خواهیم کرد تا این 
پروژه که ظرفیت تولید 150 هزار تن کنس��انتره مس را خواهد داش��ت 

امس��ال وارد مدار تولید شود. این پروژه به تنهایی بیش از 1500 میلیارد 
تومان به گردش مالی شرکت مس اضافه خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه 
کارخانه 150 هزار تنی کنس��انتره در هزار نیز در حال اجراس��ت، افزود: 
سه میلیون مترمکعب تسطیح و خاکبرداری در فاز سه تغلیظ سونگون با 
ظرفیت 150 هزار تن کنسانتره امسال عملیاتی خواهد شد.سعدمحمدی 
اظهار داشت: همچنین طرح های جدید برای احداث کارخانه های کنسانتره 
فاز 2 میدوک در شهربابک، فاز 3 سرچشمه و راه اندازی کارخانه فرآوری 
س��رباره ها در سرچشمه در دس��تور کار قرار دارد تا حجم قابل توجهی از 
سرباره هایی که دپو شده به عنوان خوراک برای تولید استفاده شود.افزایش 
سرمایه برای توسعهسعدمحمدی در ادامه افزایش 2300 میلیارد تومانی 
س��رمایه ش��رکت مس را یکی دیگر از مهم ترین اقدامات شرکت مس در 
س��ال 1398 دانست و گفت: در شرایط فعلی بهترین و سهل الوصول ترین 
و کم هزینه ترین راه تامین مالی برای توسعه، افزایش سرمایه است.به گفته 
سعدمحمدی، با این اقدام سرمایه شرکت مس به طور رسمی به 10 هزار 
میلیارد تومان رسید که بیانگر این است که شرکت مس امسال که مزین 
به نام »جهش تولید« از س��وی مقام معظم رهبری شده است با اطمینان 
خاطر بیش��تری در راستای سرعت بخش��ی به طرح های توسعه و افزایش 

تولید گام برخواهد داشت.

مشاور مدیرعامل مس خبر داد
جهش شرکت مس در اجرای مسوولیت های اجتماعی

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس از حضور موثر شرکت 
مس در تامین فوری نیازهای شبکه بهداشت و درمان در جهت مبارزه با کرونا خبر 
داد.حیدر ضیغمی با تبریک سال نو و با بیان اینکه از حدود یک ماه گذشته کشورمان 
همچون کشورهای دیگر با مساله ویروس کرونا روبه رو شده است، گفت: شرکت ملی 
صنایع مس عالوه بر ایفای نقش حمایتی خود از کارکنان صف و ستاد و اقدامات قابل 
توجه در حل این بحران برای تداوم تولید در کارخانجات شرکت مس در حوزه ملی 
نیز تالش کرد تا با هماهنگی مجموعه وزارت صنعت و ریاست هیات عامل ایمیدرو 
دکتر غریب پور و مدیران حوزه بهداشت و درمان نیازهای فوری و اولویت دار شبکه 
بهداشت و درمان کشور را تامین کند.ضیغمی با اعالم این خبر گفت: بر این اساس با 
دستور دکتر سعدمحمدی مقرر شد تامین فوری موارد موردنیاز واردات اقالم بهداشتی 
از سوی شرکت ملی مس تامین شود.وی افزود: تهیه و تامین یک میلیون ماسک 
N95، پنج میلیون ماسک سه الیه و 150 هزار دست  گان پزشکی بخشی از اقالم 
تهیه  شده از سوی شرکت مس با همکاری ایمیدرو است که تاکنون دو بخش از این 
اقالم وارد کشور شده است.مشاور مدیرعامل شرکت مس و مدیر گروه روابط عمومی 
در ادامه به تشریح اقدامات شرکت مس در سال 1398 پرداخت و بیان کرد: شرکت 
مس در سال گذشته با وجود همه مشکالت و دشواری هایی که کشور عزیزمان با آنها 
روبه رو بود، کوشید با تبعیت و پیاده سازی از سیاست های  کالن نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در حوزه اقتصادی و تحت مدیریت و برنامه ریزی دکتر اردشیر سعدمحمدی، 
مدیرعامل شرکت مس و همکاری مدیران و همت همه کارکنان صف و ستاد روزهای 

پرتولیدی برای کشور رقم بزند.
حضور پررنگ در مناسبت های فرهنگی و مذهبی � 

مشاور مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه راه اندازی موکب پذیرایی از زائرین 
پیاده امام رضا)ع( در مسیر منتهی به مشهد مقدس نیز در سال گذشته برپا شد، 
گفت: همچنین همزمان با مراسم تشییع سردار پرافتخار جهان اسالم و بزرگ مرد 
محور مقاومت در تهران و کرمان موکب پذیرایی شرکت مس از عزاداران مجاهد 
کبیر »سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« نیز برپا شد.وی در ادامه به برپایی موکب 
شرکت مس برای امدادرسانی به مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان اشاره کرد 

و گفت: شرکت مس خود را موظف می داند که در کنار ایفای وظایف خود در حوزه 
تولید در زمان وقوع بحران های طبیعی همچون سیل و زلزله با تشکیل موکب و ستاد 

کمک رسانی حضور موثر عملیاتی داشته باشد.
شکوفایی و تعمیق ورزش کارکنان � 

ضیغمی سرعت بخشی به طرح های توسعه شرکت مس در حوزه مسوولیت های 
اجتماعی همچون طرح احداث ورزشگاه شهدای مس کرمان، رفسنجان و شهربابک 
را یکی دیگر از اقدامات شرکت مس در سال گذشته عنوان کرد و گفت: ورزشگاه 30 
هزار نفری شهدای مس به عنوان یکی از مهم ترین طرح های حوزه مسوولیت اجتماعی 
در استان کرمان با هدف توسعه فضای ورزشی در حال احداث است و با بهره برداری از 

این طرح ها، استان کرمان دارای مدرن ترین ورزشگاه های کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه ورزش صنعت مس در اس��تان کرمان و آذربایجان ش��رقی در 
سال گذشته موفقیت های خوبی کسب کرد یادآور شد: اقدامات شایسته ای در حوزه 
ورزش همگانی، حمایت از برنامه های فرهنگی و مذهبی در سطح استان کرمان و 
آذربایجان ش��رقی انجام شده و افزون بر این، مهم ترین اقدام شرکت مس در حوزه 
ورزش، تعمیق ورزش در بین پرسنل شرکت مس و مجتمع ها و حمایت موثر از 
مسابقات ورزشی کارکنان بود.وی با تاکید بر اینکه در سال جاری در کنار جهش 
تولید در شرکت ملی مس شاهد جهش در اجرای برنامه های مسوولیت های اجتماعی 
شرکتی هم خواهیم بود گفت: تالش خواهیم کرد در سال 1399 برنامه های جامعی 
در حوزه مسوولیت های اجتماعی و با نگاه ملی در راستای رفع محرومیت ها و تغییر 

در زندگی مردم مناطق کم برخوردار کشور تعریف کنیم.

صنایع معدنی
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کاهش  ۵۰ درصدی مصرف بنزین در تهران
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران گفت: میزان 
 مص��رف بنزین در تهران نس��بت ب��ه قبل از فروردی��ن ۵۰ درصد کاهش

 یافته است.
ابراهیم توس��لی ، در خصوص آخری��ن وضعیت میزان مصرف بنزین در 
ته��ران اظهار کرد: در حال حاضر میزان مص��رف بنزین در تهران زیر ۱۰ 
میلیون لیتر در روز است که این عدد نسبت به گذشته کاهش محسوسی 

نشان می دهد.
وی در خصوص میزان مصرف سی ان جی در تهران نیز اظهار کرد: میزان 
مصرف این فرآورده نفتی در تهران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به قبل 
از فروردین کاهش یافته که علت این مساله می تواند کاهش تردد خودرو ها 

در سطح شهر باشد.
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی منطقه تهران با تاکید بر 
اینکه مشکلی برای تامین فرآورده های نفتی در تهران وجود ندارد و تمام 
مخازن پر هس��تند، تصریح کرد:  ش��ایعاتی که در مورد تعطیلی جایگاه ها 
اعالم می ش��ود صحت ندارد و اکنون هیچ مش��کلی برای تامین فرآورده ها 

در تهران وجود ندارد.
توسلی با بیان اینکه وضعیت تامین سوخت در تهران بسیار خوب است، 
گفت: جایگاه های عرضه سوخت در این مدت فعالیت و همکاری بسیار خوبی 
داشته اند و تاکنون هیچ قطعی ای عرضه در جایگاه ها نداشته ایم و نخواهیم 

داشت و برای این مهم نیز تمهیدات الزم اندیشیده شده است.

 خالی بودن ۳۵ درصد ظرفیت سدها برای
 مهار سیالب ها

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران گفت: با توجه به اینکه برای ادامه تس��کین و مدیریت سیالب ها در ایام 
پیش رو پیش بینی هایی صورت گرفته، خالی بودن ۳۵ درصد ظرفیت مخازن 

سدها، ظرفیت مناسبی برای مهار سیالب هاست.
سیف اله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
اظهار داش��ت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون مجموع ورودی به مخازن 
س��دهای کش��ور 28 میلی��ارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب ب��وده و مجموع 
رهاس��ازی آب از س��دهای کش��ور نیز حدود 2۴ میلیارد و 7۰۰ میلیون 

مترمکعب بوده است.
وی افزود: در حال حاضر از مجموع ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب 
معادل ۳2 میلیارد مترمکعب، حجم ذخایر سدهای کشور است و به عبارتی 

حدود 6۵ درصد مخازن سدها از آب پر شده است.
آقابیگی با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۵ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور 
خالی است، گفت: با توجه به اینکه برای ادامه تسکین و مدیریت سیالب ها در 
ایام پیش رو پیش بینی هایی صورت گرفته، این میزان ظرفیت خالی در مخازن 

سدها، ظرفیت مناسبی برای مهار سیالب هاست.

چین ذخایر استراتژیک خود را با نفت ارزان پر می کند
چین از سقوط 6۰ درصدی قیمت نفت در سال جاری میالدی بهره می برد 
و ای��ن بش��که های ارزان را برای پر کردن ذخایر اس��تراتژیک خود خریداری 

می کند.
به گزارش بلومبرگ، به دنبال کاهش ش��دید قیمت نفت، چین قصد دارد 

خرید نفت را برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود آغاز کند.
بزرگ ترین وارد کننده نفت دنیا از سقوط 6۰ درصدی قیمت نفت در سال 
جاری میالدی بهره می برد و این بشکه های ارزان را برای پر کردن ذخایر خود 
خریداری می کند. ذخایر استراتژیک چین در بازار نفت در  هاله ای از ابهام قرار 
دارد چون دولت این کش��ور تمایلی به انتش��ار اطالعات در مورد نوع، اندازه و 

کاربرد آن ندارد.
پکن از آژانس های دولتی خواس��ته به سرعت پر کردن ذخایر را هماهنگ 
کنند. عالوه بر ذخایر دولتی، احتماال چین از شرکت های خصوصی هم می خواهد 

ذخایر خود را پر کنند.
 هدف اولیه، نگه داشتن ذخایر دولتی برابر با 9۰ روز واردات خالص است که 

در آخر با احتساب ذخایر تجاری، تا ۱8۰ روز افزایش می یابد.
9۰ روز واردات خالص نفت  خام برابر با حدود 9۰۰ میلیون بشکه است. در 
حالی که اندازه فعلی ذخایر دولتی چین مشخص نیست و پکن از روش های 
متفاوتی برای محاسبه واردات خالص استفاده می کند، ولی تاجران و تحلیلگران 
نفتی تخمین می زنند چین 8۰ تا ۱۰۰ میلیون بش��که نفت طی یک س��ال 

خریداری کند.
قیمت نفت  خام برنت ۱۳ درصد افزایش یافته و به 27/88 بشکه در روز رسیده 
اس��ت. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر حل و فصل اختالفات بین عربستان و 

روسیه قیمت نفت را افزایش داد.
طبق اطالعات شرکت مشاوره نفتی SIA انرژی در چین، این کشور تا  ۳۱ 
مارس حدود 996 میلیون بشکه نفت در ذخایر استراتژیک و تجاری خود داشته 
است. شرکت اوربیتال اینسایت، یک شرکت تحقیقاتی دیگر این رقم را 928 

میلیون بشکه تا اول آوریل اعالم کرد.
 سرپرس��ت برنامه ریزی و توسعه وزارت انرژی چین در ماه سپتامبر اعالم 
کرد این کشور برای حدود 8۰ روز ذخایر نفتی دارد. شرکت ملی نفت چین در 
وب سایت خود نوشت دولت چین قصد دارد ظرفیت ذخایر استراتژیک نفتی خود 
را تا پایان سال جاری میالدی تا ۵۰۳ میلیون بشکه افزایش دهد که نشان دهنده 

حداکثر ظرفیت ذخیره این کشور است.
 آمریکا در حال حاضر 6۳۵ میلیون بشکه در ذخایر استراتژیک خود نفت 

دارد.

راهکار غول نفتی برای عبور از بحران
هدف قبلی ش��رکت توتال که در سال 2۰۱9 اعالم شده بود حدود 
۳۰۰ میلیون دالر بود که در سال جاری و با کاهش قیمت نفت، میزان 

پس اندازها به 8۰۰ میلیون دالر افزایش یافت.
شرکت نفتی و بین المللی توتال به دلیل سقوط قیمت نفت طرح بقای 

شرکت خود را در سال 2۰2۰ طی سه محور ذیل اعالم کرد:
۱- کاهش هزینه های س��رمایه ای: کاهش بیش از سه میلیارد دالر 
مخ��ارج س��رمایه ای در س��ال 2۰2۰ همچنین کاه��ش 2۰ درصدی 
س��رمایه گذاری و رس��اندن آن ب��ه کمتر از ۱۵ میلیارد دالر در س��ال 

جاری.
2- افزایش پس اندازها: هدف قبلی شرکت توتال که در سال 2۰۱9 
اعالم شده بود حدود ۳۰۰ میلیون دالر بود که در سال جاری و با کاهش 

قیمت نفت، میزان پس اندازها به 8۰۰ میلیون دالر افزایش یافت.
۳- تعلیق برنامه های بای بک: ش��رکت توتال قبال دو میلیارد دالر را 
برای برنامه های بای بک در سال 2۰2۰ و بر اساس قیمت نفت 6۰ دالر 
برنامه ریزی کرده بود لیکن در حال حاضر توجه به افت قیمت به زیر ۳۰ 

دالر تصمیم گرفته تا برنامه های بای بک خود را فعال تعلیق نماید.
با توجه به افت سهام عمده شرکت های بزرگ نفتی و گازی بین المللی 
می توان گفت چشم انداز خوبی برای سهامداران آن تا پایان سال 2۰2۰ 
متصور نیست. البته این چشم انداز برای کارکنان فعلی آن نیز خوب نبوده 

و احتماال تعدیل نیرو جزو برنامه های آتی خواهد بود.

گ�روه ان�رژی- ب��ازار نف��ت یکی از 
س��یاه ترین دوره های تاریخ خود را پشت 
س��ر می گذارد. تقاضا برای نفت به شدت 
پایی��ن آم��ده و قیمت نیز در سراش��یبی 
بی  سابقه ای قرار گرفته است. شوک اتفاقات 
اخیر به صنعت نفت جهان به قدری شدید 
بوده اس��ت که سبب ش��ده آمریکا پس از 
چند س��ال رویارویی با عربستان در بازار 
نفت، به دنبال همکاری با آنها برای یافتن 
راهی جهت مدیریت بازار نفت باشد. حال 
گفته می ش��ود قرار اس��ت تولیدکنندگان 
نفت شیل آمریکا پای میز مذاکره بنشینند 
ت��ا برگه کاه��ش تولید نف��ت را به همراه 
س��ایر تولید کنندگان اوپ��ک و غیراوپک 

امضا کنند.
جنگ قیمت میان عربستان و روسیه و 
همچنین اختالل در تقاضای نفت به دلیل 
شیوع ویروس کرونا پیش بینی ها از قیمت 
نف��ت را کاهش داده اس��ت ، به طوری که 
بان��ک بارکلیز پیش بینی خود برای قیمت 
نفت در سال 2۰2۰ را ۱2دالر در هر بشکه 
کاهش داد و قیمت هر بشکه نفت برنت را 
۳۱ دالر و نفت وست تگزاس را 28 دالر در 

هر بشکه اعالم کرد.
تحلیلگ��ران ای��ن بانک در یادداش��تی 
نوش��تند احتم��اال تا زمانی ک��ه وضعیت 
ویروس پایدار ش��ود، قیمت ها تحت فشار 
ق��رار خواهند گرفت و اگر بازار راه خود را 
در مسیر پیش بینی شده ادامه دهد، حتی 
عربس��تان سعودی و روسیه نیز از کاهش 

قیمت در امان نخواهند بود.
غیر از بانک بارکلیز، چندین بانک دیگر 
نی��ز به دلی��ل به توافق نرس��یدن اعضای 
اوپک پالس و همچنی��ن تاثیرات ویروس 
کرون��ا روی ب��ازار، پیش بینی های قیمت 

نفت خود را کاهش داده اند.
نظرس��نجی رویترز نیز نش��ان می دهد 
قیمت نفت امسال به دلیل تدابیری که برای 
متوقف کردن روند س��ریع سرایت ویروس 
کرونا در جهان به کار گرفته شده و باعث از 
بین رفتن تقاضا شده و همچنین فروپاشی 
توافق اوپک پالس که به اشباع عرضه دامن 
زده اس��ت، پایی��ن ۴۰ دالر در هر بش��که 

خواهد ماند.
در نظرس��نجی رویترز از ۴۰ تحلیلگر 
پیش بینی ش��د که قیم��ت نفت برنت در 
س��ال 2۰2۰ به ۳8 دالر و 76 س��نت در 
هر بش��که می رس��د که ۳6 درصد کمتر 
از پیش بینی قیمت 6۰ دالر و 6۳ س��نت 
در نظرس��نجی فوری��ه اس��ت. همچنین 
قیمت مورد پیش بینی برای وست تگزاس 
اینترمدییت آمریکا از ۵۵ دالر و 7۵ سنت 
در نظرسنجی قبلی به ۳۵ دالر و 29 سنت 

کاهش داده شد.
اما روز گذشته قیمت نفت با امید به زنده 
 ب��ودن »توافق کاهش تولی��د« پس از ثبت 
بیشترین افزایش روزانه با رشد 2/97 دالری 
به بشکه ای ۳2/9۱ دالر رسید.کایلین بیرچ، 
تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیست به رویترز 
گفته است: کف قیمت نفت فرو ریخته و تا 
سه ماهه چهارم سال 2۰2۰ به وضعیت عادی 

برنمی گردیم.
قیمت نفت که پیش��تر ضعیف ش��ده 
بود، در ماه مارس پس از فروپاش��ی توافق 
اوپک پ��الس و ح��ذف س��قف تولید نفت 
کشورهای اوپک و متحدان شان روند نزولی 

پرشتابی پیدا کرد.
تحلیلگران انتظار دارند تقاضای جهانی 
برای نفت در س��ال 2۰2۰ بین ۰/7 تا پنج 
میلیون بش��که در روز کاه��ش پیدا کند و 
کاهش آن در مقایسه با دوران بحران مالی 

سال 2۰۰9 فراتر رود.

افت تقاضا برای بنزین و سوخت جت، 
حاشیه سود پاالیش نفت  خام در آسیا، اروپا 
و آمریکا را به ش��دت کاهش داده و باعث 
شده پاالیشگاه های جهان روند تولیدشان 

را آهسته کنند.
در این میان برخ��ی تحلیلگران انتظار 
دارن��د دور جدی��دی از مذاک��رات میان 
عربس��تان سعودی و روسیه در آینده آغاز 
شود. عربستان سعودی برای فروش عرضه 
اضافی خود به پاالیشگاه های نفت به دلیل 
افزایش نرخ حمل محموله و تقاضای اندک 

به مشکل برخورده است.
اما ادوارد مویا، تحلیلگر ارش��د بازار در 
ش��رکت OANDA  معتق��د اس��ت که 
احیای توافق کاهش تولید نفت از س��وی 
اوپک پالس بسیار بعید است. اوپک رویکرد 

صبر و مشاهده را در پیش خواهد گرفت و 
امیدوار است در نیمه دوم سال تقاضا برای 

نفت بهبود پیدا کند.
با این وجود دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمری��کا اعالم کرده روس��یه و عربس��تان 
س��عودی در مورد کاهش قیمت نفت در 
حال رایزنی هستند و ایاالت متحده ممکن 

است در زمان مناسب به آنها بپیوندد.
وی گف��ت ک��ه ب��ا والدیمی��ر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان 
بن عبدالعزیز آل س��عود، ولیعهد س��عودی 

مذاکرات بسیار خوبی داشته است.
ترامپ گفت: »آنها قرار است با هم جمع 
ش��وند، همه ما دور هم جمع می شویم. ما 
می خواهیم ببینیم که چه  کاری می توانیم 

انجام دهیم.«

ترامپ انتظار دارد عربس��تان و روسیه 
۱۵ میلی��ون بش��که در روز تولید خود را 
کاهش دهند. به گفته وی این دو کش��ور 
تمای��ل خود را برای امض��ای یک قرارداد 

اعالم کرده اند.
رییس جمه��وری آمریکا معتقد اس��ت: 
»نف��ت زیادی وجود دارد. در بعضی موارد 
احتماال ارزش آن از آب هم کمتر اس��ت. 
ما هرگز چنین چیزی را ندیده ایم. قیمت 
نفتی که شما می بینید 22 دالر است، اما 

واقعا بسیار ارزان تر از آن است.«
وی در ادامه گفت: »قیمت های نفت  خام 
بدتری��ن رکورد خود را ثب��ت کرده و 66 
درصد از ارزش آن در سه ماهه نخست سال 

جاری میالدی کاسته شده است.«
ترام��پ همچنی��ن اعت��راف ک��رد که 

قیمت های فعلی برای تولیدکنندگان نفت 
آمریکایی »مضر« اس��ت و در ادامه گفت: 
»کسی نمی خواهد صنعت نفت، با هزاران 

و هزاران شغل را از دست بدهد.«
دونالد ترامپ می گوید در سطح جهانی، 
صنعت نفت ویران شده است. اشاره ترامپ 
به بحران بی سابقه ای است که گریبان بازار 
نفت جهانی را فش��رده اس��ت. جنگ بین 
عربستان سعودی و روسیه بر سر تصاحب 
ب��ازار نف��ت پس از بر هم خ��وردن توافق 
اوپک پ��الس، قیمت هر بش��که نفت  خام 
را به پایین ترین نرخ های ۱8 س��ال اخیر 

رسانده است.
رییس جمه��ور آمریکا مدعی ش��د که 
می خواهد صنعت نفت را به جایگاهی که 
در آن بود برگرداند. وی می گوید: من فکر 
می کنم که می دانم چ��ه کاری باید برای 
حل این بحران انجام دهم. ما نمی خواهیم 
ش��رکت های بزرگ نفتی خود را از دست 
دهیم. حداقل من ترجیح می دهم که این 

اتفاق نیفتد.
طبق نظرس��نجی رویت��رز، تولید نفت 
آمریکا ممکن است امسال بین ۰/۵ تا سه 

میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
بر اس��اس گزارش رویترز، تحلیل آمار 
فراهم ش��ده توسط شرکت ریستاد انرژی 
نشان می دهد که با ریزش شدید قیمت های 
نفت، ش��مار مع��دودی از تولیدکنندگان 
آمریکای��ی می توانن��د از تولی��د چاه های 

جدیدشان سودآوری داشته باشند.
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
تولید نفت  خ��ام آمریکا در ژانویه به ۱2/7۴ 
میلیون بش��که در روز در مقایسه با ۱2/8۰ 
میلیون بشکه در روز در دسامبر کاهش پیدا 
کرده است. برای نخستین بار از ژوئیه سال 
2۰۱9 اس��ت که تولید نفت آمریکا برای دو 
ماه متوالی کاهش پیدا می کند. تولید نفت 
آمریکا در نوامبر پیش از آغاز افت قیمت ها 
و تقاضا برای نفت، به رکورد ۱2/87 میلیون 

بشکه در روز صعود کرده بود.
در همین راستا تولید کنندگان آمریکایی 
از دولت می خواهند در تنظیم بازار نفت با 

اوپک پالس همکاری کند.
هماهنگ کنن��ده تولید کنن��دگان نفت 
شیل تگزاس از تشکیل جلسه ای عمومی 
در روز ۱۴ آوری��ل ب��ا تولید کنن��دگان به 
منظور بررسی وضعیت تقاضای بازار نفت 

خبر داده است.
عربستان سعودی نیز خواستار نشست 
اضط��راری اوپ��ک و متحدانش به رهبری 
روسیه برای تعادل در بازارهای نفت شده 
است که گفته می شود احتمال برگزاری آن 

به صورت وبینار در 6 آوریل وجود دارد.
همچنین الکس��اندر نواک، وزیر انرژی 
روس��یه روز پنجش��نبه اعالم کرد مسکو 
دیگر قصد ندارد تولید نفت خود را افزایش 
دهد و آماده است با کشورهای عضو اوپک 
و س��ایر تولیدکنندگان برای تثبیت بازار 

همکاری کند.
ام��ا آیا امکان کاهش تولید ۱۵ میلیون 
بشکه در روز که ترامپ از آن سخن گفته 
اس��ت وجود دارد آن هم در شرایطی که 
چندی قبل روس ها بر س��ر ۵۰۰ میلیون 
بش��که ، کل اوپک پالس را ب��ر هم زدند و 
سعودی ها جنگ قیمت به راه انداختند! 

با این وجود اما در چند روز گذشته امید 
به توقف رویارویی ریاض و مس��کو قیمت 
نف��ت را افزای��ش داد  و نفت برنت کاهش 
قیمت��ی را که در س��اعات اولیه مبادالت 
بازارهای اروپایی در روز جمعه ثبت کرده 
بود جبران کرد و به باالی ۳۰ دالر در هر 

بشکه رسید.

بازی ترامپ در بازار انرژی با مهره عربستان و روسیه

شطرنج  نفتی

حذف قبوض کاغذی برق از ابتدا حواشی متعددی را به 
دنبال داش��ت و انتشار اخباری در فضای مجازی نیز به این 
موضوع دامن زد و این شائبه را به وجود آورد که شاید هدف 
وزارت نی��رو از اجرای این ط��رح افزایش پنهانی تعرفه های 

برق باشد.
اواخر پاییز سال ۱۳97 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
از صرفه جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض 
کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با این صرفه جویی 
می توان کارهای بزرگی به نفع مردم انجام داد و باید ذهن مردم 

را نسبت به هدررفت این منابع حساس کرد.
آمارها حاکی از آن بود که ۳۵ میلیون کنتور برق حدودا 
همی��ن تعداد کنتور آب و 2۰ میلیون کنت��ور گاز در ایران 
وجود دارد و برآوردها نشان می داد ۱۴۴۰ میلیارد تومان برای 
قبوض خدماتی هزینه می شود. این در حالی بود که به گفته 
آذری جهرمی، ظرفیت کامل برای صدور تمام این قبوض به 

صورت الکترونیکی فراهم است.
بر اس��اس طرح حذف قبوض کاغذی برق، به جای این 
قبوض اطالعات مربوط به مصرف و صورتحساب برق مصرفی 
مشترکین به صورت الکترونیکی در اختیار آنها قرار می گیرد. 
این طرح از قطع س��االنه ۱2 هزار درخت جلوگیری خواهد 
کرد و تنها از محل چاپ این قبوض حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 

در سال صرفه جویی مالی خواهد شد.
بر این اساس موعدی که وزارت نیرو برای حذف قبوض 
کاغذی تعیین کرده بود، فرا رسید و قرار شد از اول مهرماه 
سال گذشته این قبوض فقط برای مشترکان دارای شرایط 
خاص صادر ش��ود که البته با ارس��ال نخستین پیامک ها 
بازار شایعات در این حوزه داغ شد. بر این اساس شایعاتی 

مطرح شد مبنی بر این که مبلغ برق مشترکان 7۰ درصد 
افزایش پیدا کرده و اگر مش��ترک قبض خود را مشاهده 
کند، متوجه خواهد شد که نرخ پله های مصرف ۳۰ روزه 
و تخفیف کم باری حذف ش��ده و درعوض عوارض برق و 

مالیات دو برابر شده است.
ش��رکت توانیر برای چندمین بار این شایعات را رد و در 
اطالعیه اعالم کرد که پیرو طرح حذف قبوض کاغذی برق 
که پس از اطالع رسانی های گسترده توسط مجموعه صنعت 
برق از ابتدای مهرماه سال 98 به اجرا درآمد، تاکنون شایعاتی 
با متنی یکسان در چند نوبت در فضای مجازی منتشر شده 
که شرکت توانیر به منظور شفاف سازی و جلوگیری از نگرانی 
هموطنان، نس��بت به انتش��ار توضیح و روش��نگری در این 
خصوص اقدام کرده که آخرین مورد آن نیز مربوط به اوایل 

دی ماه ۱۳98 بود.
 با توجه به انتشار مجدد شایعه پیشین در فضای مجازی 
و با وجود پاس��خگویی و تکذیب چندباره این ش��ایعات در 
مصاحبه های مسووالن صنعت برق تاکید کردند که در این 
طرح صرفا قبوض کاغذی برق حذف شده و هیچ گونه تغییری 
در نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده و اقالم عوارض و آبونمان 
کماکان بر اساس مبلغ صورتحساب و تعداد روزهای دوره قرائت 
محاسبه می شود و کاهش یا افزایش طول دوره قرائت، اثری 
در افزایش بهای برق مصرفی نخواهد داشت و صورتحساب 
برق مصرفی نیز از طریق پیامک به شماره تلفن همراه اعالم 
شده از سوی مشترکان که در سیستم های شرکت های توزیع 

نیروی برق ثبت شده است، ارسال خواهد شد.

در عین حال مش��ترکان به منظور مش��اهده قبض برق 
خود می توانند با مراجعه به پایگاه های اینترنتی شرکت های 
توزیع نیروی برق اس��تان متبوع، نسبت به مشاهده تصویر 
قبوض برق خود که عینا همانند قبوض کاغذی پیشین بوده 
و امکان چاپ و مقایسه با ارقام و صورت حساب های گذشته 

را دارد، اقدام کنند.
چند ماه پیش نیز مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی 
صنع��ت ب��رق - با تاکید بر اینکه هی��چ تغییری در نحوه 
محاس��به قبض برق اتفاق نیفتاده اس��ت، به ایسنا گفت: 
قبض برق بر اساس ابالغیه ای که اردیبهشت ماه از سمت 
هیات وزیران و وزارت نیرو انجام ش��د، محاسبه می شود. 
همه این شایعات کذب است و دستگاه های نظارتی بر نحوه 
صدور قبض نظارت های الزم را دارند و چیزی خالف قانون 

اتفاق نیفتاده است.
نحوه دسترسی به اطالعات کامل قبض � 

س��خنگوی صنعت برق با بی��ان اینکه فقط نحوه صدور 
قب��ض از کاغذی به الکترونیکی تغییر کرده، گفت: جزئیات 
قبض برای همه مشترکان فراهم است و مشترکان می توانند 
از طریق سامانه های شرکت های توزیع برق شهرستان مربوطه 
به اطالعات قبض خود دست پیدا کنند. همچنین افرادی که 
تلفن همراه هوشمند دارند، می توانند از طریق اپلیکیشن های 
پرداخت قبوض به اطالعات قبض خود دسترس��ی داش��ته 

باشند.
وی با بیان این که گفته می ش��ود تخفیف کم باری حذف 
شده، تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد و این تخفیف به 

قوت خود باقی است. همچنین عوارض قبض ۱۰ درصد بوده 
و همین مقدار نیز لحاظ می شود و بیشتر از این نیست. مالیات 
نیز 9 درصد محاسبه می شود؛ بنابراین هیچ تغییری در نحوه 
محاسبه قبض رخ نداده است. مشترکان می توانند اطالعات 
قبض خود را با دوره های قبل مقایسه کنند و متوجه شوند 

که تغییری رخ نداده است.
رجبی مش��هدی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در مورد 
نحوه محاسبه قیمت برق گفت: طبق این مصوبه قیمت برق 
هفت درصد در سال ۱۳98 نسبت به سال ۱۳97 برای همه 
مشترکان افزایش داشته است. همچنین مشترکانی که بیش 
از الگوی مصرف، مصرف کنند، بهای برق آنها ۱6 درصد عالوه 
بر هفت درصد یادشده افزایش خواهد داشت. به عبارتی دیگر، 

قیمت برق پرمصرف ها افزایشی 2۳ درصدی یافته است.
با ارائه مدارک کافی از پرداخت قبض معاف شوید

رجبی مشهدی با بیان اینکه 8۴ درصد مشترکان زیر الگوی 
مصرف قرار دارند، تاکید کرد: تنها ۱6 درصد مشترکان بیش 
از الگوی مصرف، برق مصرف می کنند که بر اساس مصوبه 
هیات وزیران مش��ترکانی که هم زیر الگوی مصرف، مصرف 
داشته باشند و هم نسبت به سال گذشته کمتر مصرف کنند، 
مشمول پاداش مدیریت مصرف می شوند و تخفیف در قبض 

آنها لحاظ می شود.
وی تصریح کرد: صنعت برق متعهد می شود هر مشترکی 
که افزایش نامتعارف و رعایت نشدن ضوابط را در پیامک خود 
دید می تواند با ارائه اش��تباهات محاسباتی صورت گرفته به 

صورت مستدل یک سال از پرداخت برق معاف شود.
پیش بینی ش��ده که از باب��ت صرفه جویی حذف قبوض 

کاغذی ۳۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق کمک شود.

حذف قبوض کاغذی و حاشیه های فراوان
زاویه

دیدگاه

پشت پرده توافق نفتی � 
محمدعلی خطیبی*- بازار نفت که 
چن��دی پیش با آغ��از جنگ نفتی میان 
عربس��تان و روس��یه با افت ش��دید 
قیمت ها مواجه ش��ده ب��ود ، بار دیگر 
ب��ا ش��یوع وی��روس کرون��ا و کاهش 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی ب��ه بح��ران 

بی سابقه ای کشانده شده است.
قیمت نفت از زمان شکست توافق 
اوپک پالس و افت تقاضا تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا 
حدود ۷۰ درصد س��قوط کرده اس��ت. در این میان دونالد 
ترام��پ ط��ی روزه��ای اخی��ر ادعا ک��رده که این بح��ران با 

میانجیگری وی و دولت آمریکا در حال حل شدن است.
ترامپ گفته که عربس��تان س��عودی و روسیه می توانند 
تولیدش��ان را ۱۰ ت��ا ۱۵ میلی��ون بش��که در روز کاهش 
دهند؛ ادعایی که بیان آن نیز س��بب افزایش 2۰ درصدی 

قیمت نفت شد .
قطعا چنانچه این ادعا عملی ش��ود می تواند سبب جهش 
قیمت نفت شود و قیمت ها را در محدوده 6۰ دالر تثبیت 
کند. اما نباید فراموش کنیم که در نشست قبلی، اوپک و 
اوپک پالس نتوانستند حتی بر سر کاهش تولید یک میلیون 
و نیم بش��که در روز که س��هم روسیه و س��ایر کشورهای 
غیراوپک تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود به توافق برسند 
و حاال چه طور قرار است این حجم از کاهش تولید نفت را 
بپذیرند.با این وجود به نظر می رسد پشت پرده توافق هایی 
بین آمریکا و عربس��تان صورت گرفته چرا که س��عودی ها 
خواستار برگزاری نشست فوق العاده تولیدکنندگان اوپک 
و غیراوپک برای دستیابی به توافقی برای تثبیت بازارهای 

نفت شده اند.
اگرچه ش��رایط برای همه کشور های تولید کننده نفت و 
حتی کشورهای مصرف کننده بحرانی است و به نظر می رسد 

که تمایل کشورهای اوپک و غیراوپک برای پیوستن مجدد 
ب��ه توافق کاهش تولید افزایش یافته، اما تنظیم بازار در 
شرایط کرونایی کار سختی است و تا زمان عادی شدن شرایط 
و فعالیت ه��ای اقتصادی قطعا به کاهش ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
بش��که در روز نیاز دارد اما باید دید چه کشورهایی حاضر 

به همراهی با این حجم از کاهش تولید هستند.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ میلیون بش��که ای نفت در طول تاریخ 
اوپک بی س��ابقه بوده و این سازمان تاکنون معموال  کاهش 
یک تا دو میلیون بشکه در روز را پذیرفته است بنابراین 
اکنون بازار منتظر است تا مشخص شود اوپک چه حجمی از 

این کاهش را بر عهده خواهد گرفت .
در این میان برخ��ی از تولیدکننده های آمریکایی که در 
س��ال های اخیر لجام گسیخته به تولید نفت مشغول بودند 

برای تعدیل در تولید خود اعالم آمادگی کرده اند.
اکنون برای همه مشخص است که اگر با برنامه های تنظیم 
بازار و مدیریت عرضه همراهی نکنند قیمت ها به 2۰ دالر 
و حتی کمتر از آن خواهد رس��ید و این قیمت ها برای همه 
کش��ورها مضر خواه��د بود حتی کش��ورهای مصرف کننده 
نف��ت ، چ��را که با کاهش قیمت ها ش��اهد کاه��ش و توقف 
س��رمایه گذاری ها خواهیم بود و این موضوع عرضه آتی را 

دچار چالش خواهد کرد.
بنابرای��ن اکن��ون زمان آن رس��یده اس��ت که ع��الوه بر 
کش��ور های عضو اوپ��ک و غیراوپک، س��ایر تولید کنندگان 
نفت جهان نیز مس��وولیت تنظیم بازار را بر عهده گیرند و 
حتی تولیدکننده های آمریکایی نیز به مذاکرات بپیوندند و 
بخشی از کاهش تولید را برعهده گیرند چراکه اگر شرایط 
به همین شکل ادامه پیدا کند و هر کشوری به هر میزانی 
ک��ه بخواه��د به تولی��د ادامه ده��د، عرضه جهانی بس��یار 
بیشتر از تقاضا خواهد شد و طبیعتا باید منتظر افت شدید 

قیمت ها باشیم.
*نماینده پیشین ایران در اوپک



9
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir4433  سال شانزدهم     شنبه  16 فروردین 1399    شماره

رشد ۳ برابری وزنی صادرات در سال گذشته
مهر-  آمار منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می دهد که شاخص 
وزنی صادرات غیرنفتی کش��ور در مقایسه با واردات در سال گذشته رشد 
س��ه برابری داشته است. بر این اساس از ۸۵ میلیارد دالر تجارت خارجی 

در سال گذشته 41/3 میلیارد دالر مربوط به صادرات و
43/7 میلیارد دالر هم مربوط به واردات بوده است. بر این اساس حجم 
صادرات و واردات کش��ور به بیش از 1۶۹ میلیون تن در س��ال ۹۸ رسیده 
اس��ت و میزان صادرات کش��ور از لحاظ وزنی به 133/۹ میلیون تن رسید 
که تقریبا معادل سه برابر میزان وزنی واردات است. این افزایش، رکوردی 
در تاریخ صادرات غیرنفتی در ش��اخص وزنی ایران بوده و نسبت به مدت 

مشابه در سال ۹7، رشد 13/۵ درصدی را تجربه کرده است.
این آمار نشان می دهد میزان وزنی واردات سال ۹۸ به 3۵/3 میلیون تن 
رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال ۹7، ۹/3 درصد افزایش یافته است. 
در طول یک س��ال گذشته و با وجود تش��دید تحریم ها و محدودیت های 
تج��اری، حدود 134 میلیون تن ص��ادرات و 3۵ میلیون تن واردات انجام 

شده است.
همچنین برآوردها نشان می دهد نخستین شریک تجاری کشور در سال 
۹۸ چین بوده و بیشترین صادرات به چین انجام شده است. پس از چین، 
کشورهای عراق با حدود ۹ میلیارد، ترکیه با ۵ میلیارد، امارات عربی متحده 
با 4/۵ میلیارد و افغانس��تان با 2/3 میلیارد دالر، پنج مقصد اولیه صادرات 
ایران بودند. از طرفی سال گذشته بیش از 11/2 میلیارد دالر کاال از چین 
وارد کشور شد تا نام این کشور به عنوان شریک اول ایران در واردات ثبت 

شود. پس از آن امارات عربی متحده با ۸/۹ ، ترکیه با 4/۹، هند با 3/۶
و آلم��ان با 2/1 میلیارد دالر، پنج ش��ریک نخس��ت ای��ران در واردات 
هستند. بر اساس آمار گمرک 2۹/7 میلیارد دالر کاالهای واسطه ای، ۵/۹ 
میلیارد دالر کاالهای س��رمایه ای و ۸ درصد کاالهای مصرفی در سال ۹۸ 

وارد کشور شده است.

تعطیلی صنوف کشور تا 2۳ فروردین
مهر- تعطیلی ها تا 23 فروردین ادامه دار شد. در همین خصوص رییس 
اتاق اصناف کشور با اشاره به همکاری گسترده اصناف با ستاد ملی مبارزه 
ب��ا کرون��ا از پایان زمان تعطیلی اصناف در تاریخی معین خبر داد و گفت: 
واحدهایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز بیست و سوم فروردین تعطیل 
خواهند بود به این معنا که باز شدن واحدهای صنفی به بعد از تعطیالت 

نیمه شعبان و آخر هفته موکول خواهد شد.
قاسم نوده فراهانی تصریح کرد: از روز بیست و سوم فروردین به بعد تعیین 
تکلیف خواهیم کرد تا صنوف مختلف به ترتیب اولویت فعالیت خود را آغاز 
کنند. طی جلسات کارشناسی و ارزیابی های تخصصی ترتیب صنوف تعیین 
خواهد شد. به گفته وی، این فرآیند تا اول اردیبهشت ادامه خواهد داشت 
و از اول اردیبهشت اغلب صنوف فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. ترتیب 

اولویت برای شروع فعالیت واحدهای صنفی به مرور اعالم خواهد شد.

 راه اندازی خط کانتینری حمل میوه از بندرعباس
 به عمان

ایلن�ا- با پیگیری ه��ا و مذاکرات صورت گرفته با عمان، برای اولین بار 
خط کانتینری از بندرعباس به بندر سلطان قابوس در مسقط برای حمل 
میوه و تره بار با قیمت رقابتی از امروز شروع به کار خواهد کرد. معاون وزیر 
صمت و رییس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با بیان این مطلب و با 
اش��اره به وضعیت تجارت با کشورهای همسایه گفت: کرونا با وجود ایجاد 
مشکالتی برای تجارت خارجی کشور، نتوانسته مانع از تجارت هوشمندانه 

ایران شود.
حمید زادبوم افزود: در ابتدای ش��یوع کرونا، از طریق س��فارتخانه ها و 
رایزن هایی که در کش��ورهای همسایه داشتیم، رصد روزانه مرزها صورت 
می گرفت و از طریق اپلیکیش��ن »راهنمای تاجر« و اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی اطالع رسانی های الزم انجام ش��د. زادبوم عنوان کرد: 
کرونا عالوه بر تهدیدی که برای اقتصاد و تجارت خارجی ایجاد کرد، یک 
فرصت ویژه و درخشان برای توسعه صادرات در بخش های دیگر از جمله 

صادرات خدمات به وجود آورد.

کاهش صادرات به چین در 2 ماهه 2۰2۰
تس�نیم- مبادالت تجاری ایران و چین در دو ماهه نخس��ت سال جاری 
میالدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افت 27 درصدی داشته و به دو 
میلیارد و ۵44 میلیون دالر رس��یده اس��ت. این در حالی است که در ماه های 
ژانویه و فوریه سال میالدی گذشته ارزش تجارت ایران و چین 3/4۵3 میلیارد 
دالر اعالم شده بود. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین  نشان 
می ده��د صادرات چین به ایران در این دوره افزایش و واردات از ایران کاهش 
داشته است. بر این اساس چین در ماه های ژانویه و فوریه سال 2020 بالغ بر 
1/1۵1 میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل افت قابل توجه ۵0 درصدی داشته است. واردات چین از ایران در 
مدت مشابه سال قبل 2/302 میلیارد دالر اعالم شده بود. اما صادرات چین به 
ایران در دو ماهه نخست امسال 21 درصد رشد داشته و به 1/3۹3 میلیارد دالر 
رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 1/1۵1 میلیارد 

دالر کاال از چین به ایران واردات شده بود.

گروه بازرگانی- ذخیره س��ازی خبر
کااله��ا و اقالم مورد نی��از مردم تا 
پایان سال اگرچه با جدیت از سوی 
مسووالن اعالم می شود اما بر اساس 
آنچه فعاالن بازار می گویند، امکان 
کمبود برخی اقالم وارداتی با توجه به 
بحران ناشی از افزایش شیوع ویروس 
کرونا در کش��ور وجود دارد. در واقع 
تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز 
به واردات برخی کاالهای اساسی از 
جمله برنج باعث ش��ده حجم قابل 
توجه��ی از برنج ه��ای خارجی در 
گم��رک باقی بماند. ای��ن در حالی 
است که در شرایط فعلی و با توجه 
به اهمی��ت تامین امنی��ت غذایی 
در کش��ورهای مختلف، کشورهای 
صادرکنن��ده برنج تا پای��ان بحران 
کرونا صادرات محصول برداشت شده 
در س��ال جدید را ممنوع کردند. به 
طوری که حت��ی این نگرانی وجود 
دارد که برنج های رسوبی در گمرک 
نیز از سوی تجار هندی و پاکستانی 
پس گرفته ش��ود؛ موضوعی که به 
گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، 
منجر به کمبود و افزایش قیمت برنج 

در بازار خواهد شد.
با این ح��ال تعلل بانک مرکزی 
در م��ورد تخصیص ارز ب��ه واردات 
برنج های رسوبی در گمرک همچنان 
ادامه دارد و به نظر می رسد ترخیص 
برنج ه��ای خارج��ی و ورود آنها به 
بازار برای تامین نیاز اقش��ار ضعیف 
چندان برای دولت اهمیتی ندارد به 
این معنی که دولتمردان برای تامین 
نیاز مردم در رابطه با برنج که یکی 
از اقالم پرمصرف خانوارهای ایرانی 
است، برنج های تولیدی داخل را در 
نظر می گیرند در حالی که برنج های 
تولی��دی در داخل کش��ور با وجود 
کیفیت باالیی که دارند اما به دلیل 
قیمت باال در س��بد غذایی اقش��ار 

کم درآمد قرار نمی گیرند.
 بر این اس��اس واردات کاالهای 
اساسی از جمله برنج از اهمیت قابل 
توجهی به خصوص در زمان بحران 
کرونا برخوردار است. در واقع واردات 
برخی مواد غذایی همچون حبوبات، 
برن��ج و... باعث ایجاد تعادل در بازار 
می شود در حالی که اگر این کاالها 
در زمان مناس��ب وارد بازار نش��ود، 
می توان��د موج جدی��دی از افزایش 
قیمت را در بازار کاالهای اساس��ی 
ایجاد کند. از طرفی بر اساس آنچه 
مسووالن وزارت صنعت می گویند، 
ثبات قیمت همه کاالها شدنی نیست 
و با اینکه اقالم مورد نیاز مردم تامین 
است اما نمی توان ثبات قیمت همه 

کاالها را تضمین کرد.
کاال به اندازه کافی وجود دارد  � 
نگران��ی از توق��ف واردات برخی 
کاالهای اساس��ی و ایجاد مش��کل 
برای اقش��ار ضعیف در مورد تامین 
م��واد غذایی در حال��ی وجود دارد 
که به گفت��ه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تمهیدات الزم برای تامین و 
ذخیره سازی کاالها و اقالم مورد نیاز 
مردم تا پایان سال اندیشیده شده به 
ط��وری که مردم از این لحاظ نباید 

هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
در همین خصوص رضا رحمانی 
تصریح ک��رد: کاال به اندازه کافی در 
بازار وج��ود دارد و برای ماه رمضان 
و حت��ی بع��د از آن تا پایان س��ال 

برنامه ریزی ه��ا و تدابی��ر الزم برای 
تامی��ن و ذخیره س��ازی کاالها در 
انبارهای کش��ور اندیش��یده ش��ده 

است.
وی با بیان اینکه بخش��ی از این 
کاالها از محل تولید داخل و بخشی 
از طریق واردات تامین شده، گفت: 
واردات کاالهای اساسی و مورد نیاز 
مردم با تعرفه گروه یک کاالیی انجام 
ش��ده و کاالها در سریع ترین زمان 

ممکن بارگیری و تخلیه شده اند.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
با تاکید بر انجام رص��د مداوم بازار 
نی��ز ابراز کرد: رص��د و پایش تولید 
و واردات کاالهای اساس��ی و مورد 
نی��از مردم و نح��وه توزیع و نظارت 
بر قیمت ها به ص��ورت مداوم انجام 
می شود و گزارشات الزم ارائه خواهد 

شد.
رحمانی با اعالم اینکه »در زمینه 
تولید اقالم و کاالهای مقابله با کرونا 
افزایش چشمگیری داشتیم« گفت: 
س��المتی و اطمینان خاط��ر مردم 
اولویت اصلی ماست و در این زمینه 
هم وزارتخانه و هم واحدهای تولیدی 

به طور شبانه روزی فعال هستند.
وعده ثب�ات قیمت 80 � درصد 

سبد مصرفی خانوار
همچنین مع��اون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت و رییس س��ازمان 
و  مصرف کنن��دگان  از  حمای��ت 
تولیدکنندگان با بیان اینکه جهش 
تولید در گرو تحریک تقاضاس��ت، 
گفت: مدیری��ت واردات، جلوگیری 
از واردات کاالهای مش��ابه ساخت 
داخ��ل و مب��ارزه با قاچ��اق کاال از 
جمل��ه ملزومات تحری��ک تقاضای 

داخل است.
عباس تابش افزود: جهش تولید 

مستلزم ایجاد بسترهای الزم برای 
تحریک تقاضا در بازارهای د اخلی 

و خارجی است.
 تابش تصریح کرد: تولیدکنندگان 
باید با تولید کاالهای اس��تاندارد و 
کیفی ضریب بازارپسندی محصوالت 
س��اخت داخل را به شدت افزایش 

دهند.
وی اظه��ار ک��رد: برای توس��عه 
بازاره��ای خارج��ی بای��د گام های 
بلندی به س��مت تولی��د کاالهای 
صادرات محور برداش��ت. در ضمن 
باید از ظرفیت دیپلماسی سیاسی و 
اقتصادی در جهت توسعه صادرات 
به بهترین وجه بهره برد. وی افزود: 
توسعه صادرات به افزایش اشتغال و 
پویایی تولید در کش��ور کمک قابل 

توجهی خواهد کرد.
ب��ه گفته وی ب��ا کاهش نهضت 
قیم��ت تمام ش��ده می توان قیمت 
کااله��ا به خصوص ن��رخ کاالهای 

اساسی را در جامعه کنترل کرد.
 مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و رییس س��ازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گف��ت: تمامی آیتم ه��ای اقتصادی 
س��ال ۹۸ را به لحاظ تغییر قیمت، 
با ثبات ترین سال در 10 سال اخیر 

نشان می دهند.
وی افزود: اینکه گفته شود قیمت 
همه کاالها تغییر پیدا نخواهد کرد، 
شدنی نیست.  از این رو تمرکز و مانور 
دولت و وزارت صمت بیشتر روی ۸0 
درصد س��بد مصرفی خانوار است. 
تابش گفت: تمامی سعی و تالش بر 
این است که جلوی افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی و س��بد مصرفی 
خانوار در کشور گرفته شود تا مردم 
در دوران پس��اکرونا از ای��ن مح��ل 

آسیبی نبینند.
احتمال بازپس گیری برنج های  � 

وارداتی 
وع��ده تامین کاالهای اساس��ی 
مورد نیاز مردم تا آخر سال و ثبات 
قیم��ت ۸0 درصد س��بد مصرفی 
خانوار در حالی داده می شود که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، نابسامانی 
نرخ ارز، حضور قابل توجه دالالن و 
...، دس��ت کم ه��ر دو هفته یک بار 
شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت 
در بازار کاالهای اساس��ی هستیم. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه هر گونه 
تصمیم گیری اشتباه و یا دیرهنگام از 
سوی مسووالن تنظیم بازار می تواند 
معیشت عده زیادی از اقشار سطح 
جامع��ه را تهدید کند. همانطور که 
در حال حاضر بازار برنج با توجه به 
رسوب برنج های خارجی در گمرک، 
در معرض کمبود و یا مهم تر از آن 

افزایش قیمت است.
بر همین اس��اس دبی��ر انجمن 
واردکنندگان برن��ج گفت: با توجه 
به شرایط فعلی کش��ورها به دلیل 
بروز بیم��اری کووید - 1۹ احتمال 
بازپس گیری برنج های معطل مانده 
در گمرک از س��وی تجار هندی و 

پاکستانی وجود دارد.
مسیح کشاورز با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا که بیشتر کشورهای 
جه��ان را درگیر ک��رده، افزود: باید 
در سیاست های تامین مواد غذایی 
کشور بازنگری شود. در واقع مانند 
دیگر کش��ورها که به هر قیمتی در 
حال تقویت ذخایر استراتژیک مواد 
غذایی خود هستند، باید برای امنیت 
غذایی کشور پیش بینی های الزم را 

اتخاذ کنیم.
وی اظه��ار ک��رد: بس��یاری از 

ب��زرگ محصوالت  صادرکنندگان 
غذایی همچون گندم، برنج، دانه های 
روغن��ی و... به دلیل ش��یوع کرونا 
صادرات خود را متوقف کرده و یا به 
میزان قابل توجهی کاهش داده اند و 
از طرفی کش��ورهای واردکننده نیز 
با کاهش حق��وق ورودی در تالش 
ب��رای باالبردن ذخایر اس��تراتژیک 

موادغذایی خود هستند.
680 � هزارت�ن برن�ج در انتظار 

تخصیص ارز 
دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج 
ب��ا بی��ان اینکه متاس��فانه به دلیل 
عدم تخصی��ص ارز،  واردات برنج با 
اختالل روبه رو ش��ده ، تصریح  کرد: 
هنوز فرصت برای تامین بخش��ی از 
نیاز کش��ور به برنج وارداتی ارزان از 
دست نرفته، مشروط بر اینکه هرچه 
سریع تر ارز حدود ۵۸0 هزار تن برنج 
واردشده یا معطل مانده در گمرکات 

تامین شود.
وی با بیان اینکه نیمی از این میزان 
برنج بدون دریافت کد تخصیص ارز و 
در نتیجه عدم تخصیص ارز با اعتبار 
واردکنندگان با ه��دف همکاری با 
دولت و حمایت از مصرف کنندگان 
وارد بازار ش��ده ، گفت: عالوه بر نیاز 
تخصیص ارز به ۵۸0 هزار تن برنج،  
100 هزار تن برنج پاکستانی نیز در 
گمرکات رسوب کرده که لیست آن 
باید توس��ط وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت به بانک مرکزی ارس��ال 

شود.
کش��اورز ادامه  داد: ب��ا توجه به 
ممنوعیت صادرات برنج در دوره جدید 
برداشت از سوی صادرکنندگان بزرگ 
و کاهش عرضه در بازارهای جهانی و 
ورود کشورهای همسایه و همچنین 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس برای 

خرید نامحدود محصوالت کشاورزی، 
این نگرانی وجود دارد که تجار هندی 
و پاکستاتی برنج های متوقف شده در 
گمرکات ایران را با بهای باالتر به این 

کشورها بفروشند.
وی با اشاره به اینکه مصرف برنج 
وارداتی در کشور ماهانه 120 تا 1۵0 
هزار تن است، افزود: مصرف برنج در 
ایامی مثل ماه های رمضان و محرم به 

200 هزار تن در ماه می رسد.
دبیر انجم��ن وارد کنندگان برنج 
اضافه کرد: برای تامین امنیت غذایی 
کشور انتظار می رود بانک مرکزی با 
حساسیت بیش��تر با واردکنندگان 
برنج همراهی کرده و مانع از دست 
رفتن این فرصت ش��ود ت��ا بازار با 

کمبود برنج روبه رو نشود.
ل�زوم توجه به ق�درت خرید  � 

مصرف کننده 
کش��اورز با بی��ان اینکه عالوه بر 
برن��ج تولید داخل، نی��از به واردات 
برن��ج اجتناب ناپذیر اس��ت، گفت: 
میزان تولید کشور یک بحث است 
اما قدرت خری��د مصرف کنندگان 
موض��وع دیگری اس��ت ک��ه نباید 
فراموش کنیم. واقعیت این است که 
بیش از نیمی از جمعیت کشور که 
اقشار کم برخوردارند، مصرف کننده 

برنج های وارداتی هستند.
وی ب��ا بیان اینکه امنیت غذایی 
کشورها پس از شیوع ویروس کرونا 
با حساسیت های جدی روبه رو شده  
اس��ت، افزود: امیدواریم مس��ووالن 
دس��تگاه های تصمیم گی��ر هرچه 
سریع تر در خصوص تامین ارز مورد 
نیاز واردات برنج اقدامات الزم را در 
دستور کار قرار دهند تا در ایام پیش 

رو با مشکل مواجه نشویم.
کش��اورز با بیان اینک��ه اعمال 
ممنوعیت فصلی واردات در س��ال 
جاری نی��ز باید مورد بازنگری قرار 
گی��رد، اظهارداش��ت: کش��ورهای 
صادرکننده تا پای��ان بحران کرونا 
صادرات محصول برداشت شده در 
س��ال جدید را ممنوع کرده اند به 
طور قطع در دوره برداشت محصول 

جدیدی نمی توان خریداری کرد.
وی تصریح ک��رد: تجار ایرانی با 
اعتبار خود ام��کان خرید محصول 
برداشت شده در فصل گذشته را دارند 
مشروط بر اینکه با اعمال ممنوعیت 
ترخیص آن چون س��ال گذشته با 
تاخیر روبه رو نشده و تبدیل به کاالی 

رسوبی نشود.
دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج 
ای��ران  همچنی��ن گفت: ب��ا توجه 
ب��ه اینکه ب��ه دلیل زمان ب��ر بودن 
پروس��ه واردات برن��ج، در ص��ورت 
اعم��ال ممنوعیت فصل��ی در عمل 
واردکنن��دگان در نیمه اول س��ال 
فعالیتی نمی کنن��د و در نیمه دوم 
هم با توجه به ش��رایط برنجی برای 
واردات وجود ندارد، بنابراین احتمال 
آن م��ی رود که در ماه ه��ای پایانی 
سال با مشکل کمبود برنج در بازار 

روبه رو شویم.

ضرورت بازنگری در سیاست های تامین مواد غذایی کشور

احتمال بازپس گیری برنج های وارداتی 
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بازار 

در پی اجرای مرحله اول فروش های 
اینترنت��ی ک��ه از 23 تا 2۹ اس��فند 
برگزار ش��د، قرار است دور جدید این 
فروش ها با مشارکت گسترده اصناف 
و واحدهای فروشگاهی، به طور مجدد 
آغاز به کار کند. بر این اساس مرحله 
دوم فروش های اینترنتی از امروز آغاز 
ش��د. در همین خصوص  قائم  مقام 
وزیر صمت گف��ت: حمایت جدی از 
واحده��ای صنفی که در ش��ب عید 
نتوانستند فروش خوبی داشته باشند، 

در این قالب صورت می گیرد.
حس��ین مدرس خیابانی  افزود: 
در این فروش ها، س��ه هدف اصلی 
دنبال می شد که از جمله آن، تالش 
برای تش��ویق مردم به خانه ماندن 
به منظ��ور مهار و کنت��رل ویروس 
کرون��ا، تقاضاه��ای معطل مانده از 
کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت 
کنونی ام��کان فعالیت نداش��ته یا 
مشتری چندانی نداشتند و در عین 
حال، برای فروش های پایان س��ال 
برنامه ریزی کرده بودند و در نهایت، 
تامین نیازه��ا و مایحتاج مورد نیاز 

مردم در شرایطی بود که از آنها تقاضا 
می شود از خانه خارج نشوند.

مدرس خیابان��ی ب��ا برش��مردن 
ش��اخصه های برگ��زاری مرحله اول 
فروش های اینترنتی گفت: در مرحله 
اول فروش های اینترنتی که دو شاخصه 
داشت، بیش از 300 فروشگاه مشارکت 
کرده و در عین حال، شش هزار واحد 
صنفی که تا به حال فروش اینترنتی 
نداشتند نیز به این جمع پیوستند. این 
در حالی است که فروش های اینترنتی 
این فروش��گاه ها در طول اسفند ۹۸ 
نس��بت به اس��فند ۹7، معادل 23۶ 
درصد رشد داش��ته و در عین حال، 
ظرف یک هفته نیز انواع فروشگاه های 
مش��ارکت کننده بی��ن 100 تا 200 

درصد رشد فروش را تجربه کرده اند.
ای��ن مق��ام مس��وول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
ک��رد: مرحل��ه دوم ط��رح ف��روش 
اینترنت��ی از روز ش��نبه 1۶ تا 31 

فروردین ۹۹ آغاز می ش��ود که این 
مرحله، چند تف��اوت با مرحله اول 
دارد ب��ه این معنا که وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات 
که تا پیش از این، هر یک به صورت 
جداگانه، این اقدام را انجام می دادند، 
در مرحله دوم، در قالب یک همکاری 
و هم افزایی مشترک، فروش اینترنتی 
را به صورت مش��ترک و بر اس��اس 
مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی 
مقابله با کرونا ب��ه صورت همزمان 

انجام خواهند داد.
وی ب��ا برش��مردن ویژگی های 
دور جدی��د فروش ه��ای اینترنتی 
خاطرنشان کرد: درست مثل مرحله 
اول، بس��ته حمایتی پشتیبان این 
جش��نواره در نظر گرفته شده است 
به نحوی که آدرس خرید از جشنواره 
فروش اینترنتی به س��ایت بازارگاه 
ایران تغییر یافته اس��ت و عالوه بر 
آن، ب��ه خاطر هم افزای��ی و اجرای 

مش��ترک با صداوسیما نیز تبلیغات 
گسترده ای صورت می گیرد تا مردم 
از منزل خارج نش��وند. ضمن اینکه 
همچون مرحله اول، اینترنت رایگان 
در اختیار خریداران از این فروشگاه ها 
به صورت اینترنتی است و تمامی این 
فروش��گاه ها نیز دارای مجوز و نماد 

اعتماد الکترونیکی هستند.
مدرس خیابانی گفت: همچنین 
قابلی��ت پ��س دادن کاال یک هفته 
مطابق با قانون تجارت وجود دارد، 
ضمن اینکه دستگاه های ناظر مثل 
تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت 
و دادستانی نیز به شکایات رسیدگی 

می کنند.
این مقام مسوول در ادامه  گفت: 
با مصوبه ستاد سوخت، آن دسته از 
ناوگان حمل و نقلی که در کاالرسانی 
برای فروش های اینترنتی مشارکت 
دارند، 20 درصد س��همیه سوخت 

بیشتری دریافت خواهند کرد.

مرحله دوم فروش اینترنتی کاالها آغاز شد

تالش برای حمایت از اصناف کرونازده
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سال ۲۰۲۰، بدترین سال فروش جهانی موبایل در 
یک دهه گذشته

به تازگی کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری با بررسی آمارهای 
منتشر شده دریافته و اعالم کرده اند که فروش و عرضه گوشی های هوشمند در 

سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته خواهد رسید.
به گزارش ایس��نا، به تازگی گزارش های جدیدی از س��وی کارشناس��ان و 
تحلیلگران فعال  در موسس��ه تحقیقاتی CCS Insight منتش��ر شده است 
که نشان می دهد س��ال جاری میالدی یکی از بدترین سال های بازار جهانی 
فروش موبایل در س��ال های گذش��ته اس��ت چراکه آنها بر این باورند در سال 
۲۰۲۰، ۲۵۰ میلیون دس��تگاه گوشی هوشمند نسبت به سال قبل، کمتر به 

فروش خواهد رسید.
همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا، بسیاری از شهروندان در کشورهای 
مختلف جهان هم اکنون در حالت قرنطینه در خانه های خود به سر می برند و 
بسیاری از فروشگاه ها و کارخانه های تولیدکنندگان موبایل نیز تعطیل و خطوط 

تولید آنها متوقف شده است.
همین مس��ائل موجب شده است که این کارشناسان پیش بینی کنند که 
میزان فروش و عرضه گوشی های هوشمند در سال جاری میالدی به کمترین 

میزان خود در یک دهه گذشته خواهد رسید.
طبق برآوردهای آنها، انتظار می رود در بهترین حالت 1/۲6 میلیارد دستگاه 

گوشی هوشمند در بازارهای جهانی عرضه شود.
براساس گزارش وب سایت gsmarena،  آنها همچنین برآورد کرده اند که 
آثار و تبعات منفی ناشی از شیوع گسترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا بر 
بازارهای جهانی موبایل از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ ظاهر و پدیدار می شود و این 

منجر به ثبت یک سقوط ۲۹ درصدی در میزان عرضه و فروش خواهد شد.

 هشدار مرکز ماهر به افشای اطالعات کاربران
 فضای مجازی

مرکز ماهر با اعالم هشدار به افشای اطالعات گسترده ایام اخیر به تمامی 
دس��تگاه های دولتی و حاکمیتی و صاحبان کسب وکارها از آغاز رصد کشف 

بانک های اطالعاتی باز )حفاظت نشده( خبر داد.
به گزارش مهر، در پی درز و افشای اطالعات شمار زیادی از کاربران ایرانی 
تلگرام و کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای آیفون، مرکز مدیریت امداد 

و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای بیانیه داد.
در این بیانیه آمده است: با توجه به گسترش استفاده از فناوری اطالعات 
در دوران کرونا و همچنین در ادامه درز گسترده و تاسف بار اطالعات کاربران و 
شهروندان ایرانی و نقض حریم خصوصی آنها که متاسفانه تاکنون بارها اتفاق 
افتاده است، در این ایام نیز بانک اطالعاتی حاوی اطالعات میلیون ها کاربر ایرانی 
تلگرام و سپس حجم بزرگی از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای آیفون 

افشا شده و در فضای مجازی در حال فروش است.
این موضوع و امثال آن عالوه بر نقض حریم خصوصی شهروندان، منجر به 

بروز تهدیدات مختلفی علیه افراد، سازمان ها، کسب وکارها و... می شود.
در این رابطه نکات زیر الزم به توضیح است:

1- منشاء مشترک اتفاقات اخیر، وجود بانک های اطالعات کامال حفاظت نشده 
یا دارای حفاظت خیلی ضعیف در سطح اینترنت است که باعث می شود افراد 
سوءاستفاده گر بتوانند به راحتی به این بانک ها دسترسی پیدا کرده و باعث بروز 

مشکالت جدی برای مردم و کسب وکارها شوند.
این نوع از سهل انگاری ها به دلیل پیامدهای گسترده اش قابل چشم پوشی 

نیست و الزم است تا جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
متاسفانه با وجود هشدارهای متعدد »مرکز ماهر« در زمینه وجود این بانک ها 
در اینترنت که در گذشته به صاحبان آنها و همچنین سایر مبادی قانونی مرتبط 
اطالع داده می شد، برخی از این بانک ها با سهل انگاری نسبت به این هشدارها 

باعث مشکالت این ایام شده اند.
۲- با توجه به شرایط حساس کنونی و افزایش استفاده از فضای مجازی و 
فناوری اطالعات در دوران شیوع کرونا، »مرکز ماهر« بر اساس مسوولیت اجتماعی 
خود و فراتر از مسوولیت هایی که در قانون برعهده آن گذاشته شده است، دور 
جدید رصدهای خود را جهت کشف بانک های اطالعاتی باز )حفاظت نشده( از 
روز 1۲ فروردین آغاز کرده است که تمام پلتفرم های اصلی بانک اطالعاتی اعم 

از انواع مبتنی بر SQL یا NoSQL را دربر خواهد گرفت.
بر این اساس تمام بانک های اطالعاتی که فاقد امنیت الزم باشند و در این 
رصدها شناسایی شوند به صورت آنی به صورت عمومی یا به صورت اختصاصی 

به صاحبان آنها )در صورت قابل شناسایی بودن( هشدار داده خواهد شد.
از آنجایی که حفاظت از داده های شهروندان یک وظیفه ملی است بنابراین 
الزم اس��ت تا در صورتی که ظرف مدت ۴۸ س��اعت در رصد مجدد همچنان 
مشکل به قوت خود باقی باشد، به منظور حفظ داده های شهروندان و حفاظت 
از حریم خصوص شهروندان اقدام به معرفی به مراجع قضایی کنیم. )به منظور 
دریافت هش��دارها می توانید در سامانه IranNoafarin.ir اطالعات خود را 

ثبت کنید.(
همچنین الزم به یادآوری اس��ت که بر اس��اس »نظام ملی پیشگیری و 
مقابل��ه با حوادث فضای مجازی« مصوب »ش��ورای عالی فضای مجازی«، 
پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است و حمالت و 
نقض های امنیتی زیرساخت های حیاتی کشور مانند حوزه های مالی و بانکی، 
انرژی، حمل و نقل، ثبت احوال و... به »مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری« 

سپرده شده است.
بر اساس همین مصوبه، مقابله با حوادث و حمالت در حوزه »شهروندان و 
کسب وکارهای خصوصی« )شامل داده های مربوط به اپلیکیشن ها و بانک های 
داده غیردولتی( به »پلیس فتا« س��پرده شده و مسوولیت حوادث و حمالت 
س��ایبری بخش های غیرحساس دولتی نیز برعهده وزارت ارتباطات و »مرکز 

ماهر« قرار دارد.
اما در این موقعیت حس��اس و بنا به ضرورت این ایام، همکاری و همدلی 
با سایر نهادهای مسوول را که همواره جزو وظایف خود دانسته ایم ما را بر آن 
داشت تا فراتر از تقسیم کار ملی، توان خود را در »مرکز ماهر« در جهت منافع 

عمومی کشور به کار گیریم.
ان شاءاهلل بتوانیم در سایه همکاری و همدلی همه نهادهای مسوول در امنیت 
سایبری کشور، اقدامات ضروری و مناسب را در راستای رسیدن به سطح مطلوب 

امنیت سایبری در گستره ملی، شناسایی، برنامه ریزی و اجرا کنیم.
در انته��ا امید می رود صاحبان بانک ه��ای اطالعاتی که داده ها و اطالعات 
ش��خصی مردم به صورت امانت در اختیار آنهاست نسبت به حفظ این امانت 
و حریم خصوصی ش��هروندان هم بر اس��اس قانون و هم بر اساس مسوولیت 
اجتماعی، حساس��یت الزم را داشته باشند و در این راه هشدارهای اعالم شده 

را جدی تلقی کنند.

»جهان صنع�ت«- اطالعات ۸۰ میلیون 
ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال 
هک شده است. خبرها حاکی از آن است که 
روباتی طراحی شده که از طریق آن می توان 
ک��د ملی هر ش��خصی را اس��تعالم و به آن 
دسترسی پیدا کنید. طبق ادعاهای مطرح شده 
روبات به طور مستقیم اطالعات را از سرورهای 
ثبت احوال دریافت می کند. در توضیحی که 
روی این بات قرار گرفته اعالم ش��ده که این 
اطالعات مستقیم از دیتابیس های ثبت احوال 
استخراج شده و به کاربران نشان داده می شود. 
همچنین اعالم شده که تیم امنیتی پشتیبان 
این بات پیش از این به صورت کتبی و شفاهی 
به س��امان افتا این باگ را گزارش داده اند اما 
با این جمل��ه »هیچ کاری نمی توانید بکنید« 
روبه رو شده اند. حال طبق ادعای صاحبان این 
بات، در این نفوذ اطالعات ۸۰ میلیون ایرانی با 
مشخصات کامل شناسنامه ای قابل استخراج 
است و حتی امکان دسترسی به اطالعات افراد 
متولد شده در روز هم وجود دارد. مرکز ماهر 
بیانیه ای در این زمینه منتشر کرده بود که به 

سرعت آن را پاک کرد.
پس از انتشار این خبر در فضای مجازی، 
بسیاری از کاربران روبات مربوطه را فعال کرده 
و استعالم گرفتند و با این اقدام اطالعات خود 

را دودستی به هکرها تقدیم کردند.
دلیل درز اطالعات از سرورهای ثبت احوال، 
اشتراک گذاری این اطالعات با وزارت بهداشت 
بوده اس��ت، این در حالی است که مجوزهای 
الزم برای اشتراک گذاری اطالعات میان این 
دو نهاد از کارگروه تعامل پذیری اخذ نش��ده، 
همچنی��ن پروتکل ه��ای امنیت��ی الزم برای 
اش��تراک گذاری داده ه��ا که پی��ش از این از 
سوی کارگروه تعامل پذیری تدوین شده، در 

این اشتراک گذاری رعایت نشده است.
 طبق این گزارش تمامی اطالعات هویتی 
ایرانی ها درز نکرده اس��ت بلک��ه ثبت احوال 
به س��رعت پس از شناس��ایی آن جلوی درز 

اطالعات را گرفته است.
ط��ی روزهای گذش��ته بارها خبر نش��ت 
اطالع��ات از طرق مختلف در صدر اخبار قرار 

گرفته است. 
اولین خبر در مورد نشت اطالعات دوشنبه 
هفته جاری مربوط به  ۴۲ میلیون کاربر تلگرام 
بود و پس از آن خبر نش��ت اطالعات کاربران 

سیب اپ در صدر اخبار قرار گرفت. 
در ادام��ه ای��ن اتفاق ه��ا نیز مرک��ز ماهر 
با انتش��ار بیانی��ه ای اصلی تری��ن عامل درز 
اطالع��ات ایرانی ها در تلگرام و س��یب اپ را 
وجود بانک های اطالعات کامال حفاظت نشده  
ی��ا دارای حفاظت خیلی ضعیف در س��طح 

اینترنت اعالم کرد.

افشای اطالعات س�ازمان ثبت احوال  � 
توسط وزارت بهداشت تایید شد

ابتدا به نظر می رسید این بات تلگرامی از 
داده های لورفته قدیمی اس��تفاده می کند اما 
اکنون سخنگوی س��ازمان ثبت احوال رسما 
اعالم کرده اطالعات این سازمان توسط وزارت 

بهداشت به اشتباه لو رفته است.
این بات تلگرامی در حال حاضر فعال نیست 
و اعالم می کند که در حال به روز رسانی است اما 
از روز گذشته تعدادی از کاربران در شبکه های 
اجتماعی اعالم کرده اند اطالعات شان در این 
بات نبوده اس��ت. از س��وی دیگر سخنگوی 
س��ازمان ثبت اح��وال نیز اعالم نکرده اس��ت 
که داده های لو رفت��ه مربوط به چه تعداد از 

شهروندان هستند.
 در نتیجه، فعال نمی توان برآوردی در این 
رابطه داش��ت، هرچند خ��ود روبات تلگرامی 
اعالم ک��رده اطالعات ۸۰ میلی��ون ایرانی را 
دارد.گفته می شود برای این دیتابیس قیمت 

1۰ بیت کوین هم تعیین شده بود.
وزارت بهداش�ت مقصر فاش ش�دن  � 

اطالعات
سخنگوی س��ازمان ثبت احوال کشور روز 
گذشته در خصوص هک اطالعات ثبت احوال، 

گفت: اطالعات ما در صحت کامل اس��ت، آن 
را برای تکمیل پرونده سالمت الکترونیک در 
اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و اتفاقی که 

رخ داده مربوط به ما نیست.
س��یف اهلل ابوترابی گف��ت: دیتابیس ما با 
س��امانه وزارت بهداشت مثل سایر دستگاه ها 
ارتباط برقرار کرده اس��ت. ارتباط ما با وزارت 
بهداشت برای مساله پرونده سالمت الکترونیک 
است. این اطالعاتی که درز پیدا کرده از جانب 
وزارت بهداش��ت ب��وده و ثبت اح��وال در آن 

دخیل نیست.
او افزود: پس از انتش��ار این خبر با وزارت 
بهداشت صحبت و به او اعالم کردیم دیتابیس 
را از روی اینترنت بردارد و اگر استعالمی هم 
نیاز اس��ت آن را مستقیم از پایگاه اطالعاتی 

ثبت احوال دریافت کند.
او با بیان اینکه داده های ما از طریق چند 
فیلتر امنیتی حفاظت می شوند و هک نشده 
اس��ت، گفت: بیش از ۲۰۰ دستگاه از جمله 
وزارت بهداشت به صورت برخط از ما استعالم 

می گیرند و با آنها تعامل داریم. 
وزارت بهداش��ت این دیتا را برای پرونده 
سالمت الکترونیک روی اینترنت قرار داد که 

نباید این کار را انجام می داد.

اس�تعالم کارب�ران، سوءاس�تفاده  � 
هکرها 

برخی از کارشناسان فناوری بر این باورند 
که اگر مردم از روبات فوق اس��تعالم بگیرند 
در واقع به دس��ت خود اطالعات ش��ان را به 
هکره��ا ارس��ال کرده اند و هکره��ا از طریق 
همین اس��تعالم کاربران اطالع��ات مردم را 

جمع آوری می کنند.
اما متخصصان امنیت سایبری بر این باورند 
که دیتابی��س تلگرام محدود ب��وده و امکان 
جم��ع آوری اطالعات هویت��ی و ثبت احوال 
کاربران از یک روبات تلگرامی غیرممکن است.
به هر روی فعاالن اکوسیستم استارت آپی بر 
این باورند که با هک ش��دن اطالعات تقریبا 
تمامی مردم کش��ورمان به دولت ثابت ش��د 
اکنون بس��یار زود است که از هوشمندسازی 

صحبت کند.
به گفته کیوان صداقت، کارشناس امنیت 
س��ایبری اگر در فروم های روسی جست وجو 
کنی��د اطالعات و دیتابیس ها را در حال رد و 

بدل مشاهده می کنید.
او در گفت و گو ب��ا »جهان صنعت« اظهار 
کرد: چند ماه گذش��ته دیتابیسی از سازمان 
ثبت احوال در فضای مجازی منتشر شد که از 

نظر اطالعات ارزشی نداشت اما این بار موضوع 
دسترسی به یک وب سرویس بود.

صداقت با اشاره به اینکه این وب سرویس 
اطالعات را به صورت آنالین ارائه می دهد بیان 
کرد: اگر در بانک حس��اب باز کنید این بانک 
با اتصال به وب س��رویس سازمان ثبت احوال 
اس��تعالم می گیرد. دیگر سازمان ها و نهادها 
نیز به همین صورت به وب سرویس ثبت احوال 

دسترسی دارند.
او اف��زود: ب��ات تلگرامی ک��ه هکرها ادعا 
می کردند به وب سرویس سازمان ثبت احوال 
دسترسی دارد دیتابیس نبود. به نظر می رسد 
دسترسی به سازمانی بود که کنترل درستی 
روی وب سرویس ثبت احوال نداشت و بر اساس 
همین عدم نظارت مناسب، سودجویان روباتی 
تلگرامی برای آن ایجاد کرده بودند. بر اساس 
گفته های سخنگوی سازمان ثبت احوال، وزارت 

بهداشت مقصر اصلی این مشکل است.
صداق��ت با اش��اره ب��ه اینکه اکن��ون این 
روبات مس��دود شده است تاکید کرد: اکنون 
تنها اطالعات افرادی لو رفته اس��ت که طی 
ای��ن مدت از روبات یا وب س��رویس مربوطه 
استعالم گرفته اند. اگر هکر روبات را به گونه ای 
برنامه ریزی کرده باشد که هر فردی که از آن 
اس��تعالم می گیرد اطالعاتش ذخیره ش��ود، 
اطالعات کاربرانی که از آن استعالم گرفته اند 

لو رفته و در اختیار هکر قرار گرفته است.
او با تاکید بر اینکه غیرممکن است اطالعات 
تمامی ۸۰ میلیون کاربر ثبت احوال فاش شده 
باشد بیان کرد: تنها در صورتی امکان لو رفتن 
اطالع��ات ۸۰ میلیون کاربر وج��ود دارد که 
تمامی کد ملی ها را در وب سرویسی که هکر 
به آن دسترسی داشته درخواست داده باشند 

و این امری غیرممکن است.
صداق��ت با اش��اره به اینکه وب س��رویس 
ثبت اح��وال ظرفیت این را ندارد که کد ملی 
۸۰ میلیون کاربر را طی مدت کوتاهی استعالم 
کن��د بیان کرد: یکی از اس��تانداردهای اولیه 
وب س��رویس ها این است که اگر بیش از حد 
مجاز درخواست استعالم کد ملی صادر شد، 
بررسی شود که این همه درخواست از سوی 

کدام نهاد ارائه شده است.
او تاکی��د ک��رد: اکنون روب��ات مربوطه از 
دسترس خارج ش��ده و دیگر نمی توان از آن 

استعالم گرفت.
سخن آخر � 

اگ��ر از وب سرویس��ی که هکره��ا به آن 
دسترسی داشتند و مربوط به وزارت بهداشت 
بوده است یا از روبات تلگرامی که هکرها ادعا 
کرده باشند اطالعات شما استعالم گرفته شده 
باشد، اطالعات تان اکنون در دست هکرها قرار 

گرفته است.

دسترسی هکر ها به وب سرویس ثبت احوال

حراجاطالعاتایرانیها

پس از فیلترینگ تلگرام از اردیبهش��ت س��ال ۹۷ که تا 
امروز ادامه یافته، در کنار پیام رسان های داخلی، نسخه های 
غیررسمی تلگرام رشد کردند و اگرچه کارشناسان امنیتی بارها 
استفاده از نسخه های غیررسمی را منع کردند، اکنون شماره 
تلفن و شناسه های کاربری ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام از 
طریق این نسخه های غیررسمی جمع آوری شده و برای فروش 

با قیمت ۵۰۰ دالر در بازار سیاه قرار گرفته است.
این داده ها توس��ط گروهی به نام »س��امانه شکار« روی 
سرور Elasticsearch قرار گرفته که برای دسترسی به آن 
هیچ گونه رمز عبور و احراز هویتی الزم نبوده اس��ت و البته 
ای��ن داده ه��ا در ۲۵ مارس، پس از آنکه یک محقق امنیتی 
به نام باب دیاچنکو این موضوع را گزارش داد از این س��رور 

حذف شده اند.
تلگ��رام در واکنش به این موضوع اعالم کرده که نش��ت 
داده ها از طریق تلگرام های غیررس��می صورت گرفته که با 
این شرکت سازگاز نبوده اند. تلگرام یک برنامه منبع باز است 
و به اش��خاص ثالث اجازه می دهد نس��خه های خود را تهیه 
کنند. از آنجا که برنامه رسمی تلگرام در ایران مسدود شده 
است، بسیاری از کاربران به استفاده از نسخه های غیررسمی 
می پردازند. سخنگوی این شرکت می گوید: متاسفانه با وجود 
هش��دارهای ما مردم ایران هنوز از برنامه های تاییدنش��ده 

استفاده می کنند.
 در واکن��ش به این اتفاق،  امیر ناظمی، رییس س��ازمان 
فناوری اطالعات در توئیتر نوشت: در گزارش مرکز ماهر در 
دی ۹6 در مورد عدم امنیت پوسته های تلگرام هشدار دادیم. 
البته شواهدی وجود دارد که این اطالعات به شیوه  دیگری 

جمع آوری شده است.
او بیان کرد:  سایت ادعاشده با نام شکار که در شرکت رسپینا 
میزبانی می شده، شناسایی شد.  گزارش برای رسیدگی قضایی 

به دادستانی ارجاع خواهد شد.
نشت اطالعات تلگرام چه تبعاتی دارد � 

میالد نوری، کارش��ناس فناوری اطالعات در گفت وگو با 

ایسنا ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی تلگرام که اطالعات 
فاش ش��ده از یکی از پوس��ته های غیررسمی تلگرام لو رفته 
اس��ت، گفت: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که این 
دیتا به صورت کامل به دست یکسری افراد رسیده باشد که 
اکنون تنها قسمت اطالعات کاربری را منتشر کردند و برای 
فروش قرار دادند. اگر دیتای  آن پوسته لو رفته باشد، این دیتا 
شامل چت های کاربران، اطالعاتی که در گروه های خصوصی 
داش��تند و عکس هایی که رد و بدل کردند و در اختیار آن 
پوسته ها قرار داشته هم می شود.وی درباره اطالعاتی که برای 
فروش قرار گرفته است توضیح داد: هر کاربر در تلگرام غیر 
از اطالعاتی مانند شماره تلفن، عکس و آی دی تلگرامی، یک 
یوزر آی دی دارد که یک عدد است و تا زمانی که اکانت پاک 
و دوباره ساخته شود، تغییر نمی کند. زمانی که شما به شخصی 
پیام می دهید یا در یک گروه و کانال عضو می شوید، ادمین 
کانال و سایر اعضای گروه، یوزر شما را دارند و با نشت اخیر 
اطالعات، با اس��تفاده از یوزرآی دی می توانند به شماره شما 
دسترسی داشته باشند. همچنین در روباتی که چند میلیون 
عضو دارد، ادمین می تواند با استفاده از این اطالعات لو رفته، 

شماره موبایل افراد را پیدا کند.
این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه اکنون اطالعات 
تعداد زیادی از مردم دست کسانی است که صرفا بخشی از 
آن را عمومی کردند، افزود: این اتفاق، همه مشکل نیست. این 
اطالعات در کنار دیتابیس اپراتور تلفن همراهی که مدتی پیش 
لو رفته بود، می تواند با استفاده از شماره موبایل، آدرس و کد 
پستی را بدهد. در کنار دیتابیس سایت فروش اینترنتی بلیت 
می تواند اطالعات سفرهای شما را بدهد و در کنار دیتابیس 
تاکسی  اینترنتی از رانندگانش می تواند درآمد راننده و لیست 

سفرها را به دست آورد.
استفاده از اطالعات برای مهندسی اجتماعی � 

ن��وری ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از مش��کالتی که در 

کالهبرداری ه��ای اینترنت��ی پیش می آی��د، از طریق هک 
اجتماعی اتفاق می افتد، توضیح داد: این به آن معناست که 
هکر بتواند از نظر اجتماعی تیم پشتیبانی شرکت های خارجی 
یا داخلی را فریب دهد و خود را جای فرد دیگری جا بزند یا 
زمانی که برای کالهبرداری و فیشینگ نیاز به جلب اعتماد 
دارد و هرچه این اطالعات بیشتر باشد، فضا برای کالهبرداران 

بازتر می شود.
وی با اش��اره به مش��کل عدم حفظ امنیت، اظهار کرد: 
سامانه ای به نام شکار که هنوز مشخص نشده به کجا مرتبط 
اس��ت، راه اندازی ش��ده و ظاهرا اطالعات را از پوس��ته های 
تلگرام جمع آوری کرده اس��ت. برای دسترسی به اطالعات، 
آنه��ا را روی ابزاری به ن��ام Elasticsearch قرار دادند و به 
دلیل سهل انگاری یا دانش کم از نظر امنیتی، پسوردی هم 
برای آن نگذاشتند و به این ترتیب بسیاری توانستند به آن 

دسترسی پیدا کنند.
این کارش��ناس فناوری اطالعات ادامه داد: این اطالعات 
بیش از 1۰ روز در این دیتابیس در اختیار عموم قرار داشته 
و کسانی که به آنها دسترسی پیدا کردند، آن را برای فروش 
گذاشتند. شخص خارجی که اطالعات را پیدا کرده، ابتدا آن 
را به قیمت ۵۰۰ دالر برای فروش گذاش��ته بود و اکنون به 
نظر می رسد این اطالعات به دست افرادی که کار فیشینگ 
و کالهبرداری می کنند رس��یده است و آنها این اطالعات را 
در گروه هایشان با قیمت یک میلیون تومان خرید و فروش 

 می کنند.
نوری در پاسخ به اینکه آیا اطالع به کاربران از جهت ناامن 
بودن این نس��خه های تلگرام، توجیه مناس��بی است گفت: 
این کار مثل این است که سایتی را فیلتر کنند و بگویند از 
فیلترش��کن استفاده نکنید. تعداد زیادی از کاربران به دلیل 
فیلترینگ به س��مت تلگرام های غیررسمی رفتند. آن زمان  
هاتگرام و تلگرام طالیی با استفاده از یک پروکسی داخلی، 

به این بهانه که تلگرام بدون فیلتر هستند، مشوقی بودند که 
کاربر سمت آنها برود.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قوانین جرائم 
رایان��ه ای، فروش ابزار دور زدن فیلترینگ جرم اس��ت یا 
هم��ان کاری که تلگرام طالیی انجام می دهد و قرار دادن 
پروکسی در اپلیکیشن، صرف نظر از درستی یا نادرستی 
قان��ون موج��ود، خالف قانون اس��ت. البت��ه برخوردهای 
متناقض زیادی در این حوزه وجود دارد مانند سایت های 
فروش فیلترش��کن که تراکنش های میلیاردی دارند و با 
درگاه های بانکی و هویت مشخص در حاشیه امن کارشان 

را انجام می دهند.
این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه مدتی پس 
از تالش ناموفق برای استقالل پوسته های تلگرام، درنهایت 
گوگل پلی آنها را به دلیل مشکالت امنیتی حذف کرد،  افزود: 
حت��ی پاول دورف، مدیر تلگ��رام هم در جواب یک کاربر 
ایرانی که درباره امنیت پوس��ته های فارسی پیام رسان ها 
پرسیده بود اعالم کرد که اینها ناامن هستند و حتی قوانین 
تلگرام را هم رعایت نمی کنند. تلگرام صرفا به این دلیل که 
کاربران بتوانند قابلیتی را به اپلیکیشن اضافه و کم کنند، 
اپلیکیشن خود را به صورت متن باز قرار داده اما بسیاری 
از این قابلیت سوءاس��تفاده کرده و با ساختن تلگرام های 

جدید، اطالعات و چت کاربران را ذخیره کردند.
وی با اشاره به نصب ۲۰ میلیونی پوسته های غیررسمی 
تلگرام در ایران بیان کرد: خطر استفاده از تلگرام های غیررسمی 

هم مانند ویروس کروناست. 
اگر خود ش��ما رعایت کنید اما دیگران رعایت نکنند، 
شما همچنان در خطرید. اگر 1۰۰ مخاطب داشته باشید 
که 1۰ نفر آنها از تلگرام ناامن استفاده می کنند، چت های 
شما با 1۰ نفر در اختیار پوسته های تلگرام است و زمانی 
ک��ه یک نفر از دو طرفی ک��ه با هم گفت وگو می کنند به 
این پوسته ها دسترسی بدهد، اطالعات دو نفر در معرض 

خطر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به افزایش ۲/۵ 
برابری مصرف اینترنت از ابتدای اس��فند از نصب ۸۰۰ هزار 

پورت VDSL در تهران و ارتقای ظرفیت موبایل خبر داد.
شیوع کرونا در کش��ور منجر به قرنطینه اختیاری افراد 
ش��ده و در این میان مصرف اینترن��ت به عنوان راهی برای 
گذراندن اوقات فراغت، اس��تفاده از روش ه��ای دورکاری و 
آموزش مجازی افزایش یافته اس��ت. البته سرعت و کیفیت 
اینترنت هم از مواردی است که همواره دغدغه کاربران بوده و 
در این شرایط هم نیازمند کیفیت مناسب برای فعالیت های 

اینترنتی خود هستند.
وزیر ارتباطات در اعتراض کاربران به کندی سرعت اینترنت 
مساله نیاز به باند فرکانسی را مطرح کرد؛ باندی که سال هاست 
در اختیار صدا و سیما بوده و مذاکرات برای آزادسازی آن هنوز 

به نتیجه نرسیده است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توئیتر خود و 
در پاسخ به کاربری که به وی گفته بود »اگر قطعی اینترنت 
دست شما نبود، حداقل مسوولیت وضعیت کندی اینترنت 

را بپذیرید« نوشت: مسوولیت می پذیریم، تالش هم کردیم.  
 مصرف اینترنت نس��بت به یکم اسفندماه سال قبل حدودا 

۲/۵ برابر شده است.
وی اف��زود:  از اول هفته  نص��ب ۸۰۰ هزار پورت اینترنت 
VDSL در تهران آغاز ش��ده اس��ت که ظرف مدت یک ماه 

به پایان می رسد.
 وزی��ر ارتباطات گف��ت: موبایل را ارتق��ا دادیم اما ارتقای 
ش��بکه  موبایل به باند فرکانسی نیاز دارد که فعال در اختیار 
صداوسیماس��ت و تا زمانی که فرکانس آزاد نشود، ظرفیت 
باالتر نمی رود.آذری جهرمی پیش از این هم اعالم کرده بود 
امروز عملیات اجرایی ارتقای اینترنت خانگی از ADSL به 
VDSL در اس��تان تهران و قم آغاز شده و اولویت توسعه با 
مناطقی است که سرعت نسل ۴ موبایل در آنها از متوسط 

کشوری پایین تر است که با این کار، سرعت اینترنت خانگی 
حداقل چهار برابر می شود.

صداوسیما نیازی به این فرکانس ها ندارد  � 
حسین فالح جوش��قانی، رییس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیوی��ی پیش از این به »جهان صنعت« گفته 
بود:  قصد داش��تیم باندهای فرکانس��ی ۷۰۰ و ۸۰۰ را در 
اختیار اپراتورها قرار دهیم تا هزینه توسعه را در نسل پنجم 
تا یک سوم کاهش دهیم. به هر روی کاهش هزینه ها نیز به 
نوعی سود را افزایش می دهد اما واگذاری باندهای فرکانسی 
۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به وزارت ارتباطات متاسفانه با اختالف 

کمی رای نیاورد.
او در رابط��ه با ادع��ای وزارت ارتباطات مبنی بر لزوم در 
اختیار داشتن پهنای باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اظهار کرده 

بود: به طور کلی مدیر طیف فرکانسی، سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی است. باند فرکانسی متعلق به عموم مردم 
است، بنابراین باید با توجه به کاربردها و مقررات این باندها 
را در اختیار داشته باشیم تا ارتباطات کشور را توسعه دهیم. 
س��ازمان صدا وسیما نیز اس��تدالل های خاص خود را دارد و 
معتقد است این باندها متعلق به باند برودکست است اما ما 
با این ادعا مخالفیم. باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دیگر متعلق 

به برودکست نیست.
او گفته بود: ما متعهدیم که نیازهای کاربران برای توسعه 
شبکه های دیجیتالی را پاسخگو باشیم پس نباید نگران باشیم 
که باندهای فرکانسی بالاستفاده بماند زیرا این امر به معنای 
احتکار است. همچنین با استفاده از این باندها، توسعه نسل 
سوم و چهارم اینترنت بسیار سریع تر و با هزینه کمتر انجام 
می شود. اگر توسعه و تجهیز پهنای باند در کشور با 1۰۰ دالر 
ممکن باشد اکنون ناچار می شویم برای آن ۲۰۰ یا 3۰۰ دالر 
هزینه کنیم. همین هزینه می توانست برای بهبود کیفیت و 

توسعه پهنای باند در مناطق کمترتوسعه یافته صرف شود.

اطالعات 4۲ میلیون کاربر در تلگرام هک شد

آذری جهرمی:

 فرکانس مورد نیاز برای ارتقای اینترنت در اختیار صدا وسیما است

گزارش 2

نمایه
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مهدیه بهارمس�ت- بر اس��اس آنچه دولت به صورت رسمی 
اعالم کرده، از ابتدای اسفندماه 1398 کشور درگیر ویروس کووید 
19 یا همان کرونا شده است؛ ویروسی که بنابر آخرین آمار اعالمی 
از سوی وزارت بهداشت، تاکنون مجموع بیماران شناسایی شده بر 
اثر این بیماری به ۵3 هزار و 183 مورد رسید و متاسفانه 3۲9۴ نفر 

از هموطنان مان نیز جان خود را از دست دادند.
در این یک ماه و نیم ایران در تمام حوزه ها تحت تاثیر ش��یوع 
کرونا ویروس قرار گرفته است. از ابتدای امر مدارس، دانشگاه ها و کلیه 
محل های تجمعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همانند 
مجلس تعطیل ش��دند. از همان ابتدای اسفند ماه تمام کالس های 
درسی تعلیق شدند و بعد از افزایش تعداد مبتالیان دانش آموزان و 
دانشجویان از طریق فضای مجازی با استاد خود در ارتباط  هستند. 
همچنین طبق نظر مسوول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری امکان بازگشایی دانشگاه ها به روال معمول 
یک تا دو ماه آینده وجود ندارد و احتمال فعال ش��دن کالس های 

درس پایین است.
همچنین پنجم اس��فند قوه قضاییه به طور رسمی در خصوص 
اعطای مرخصی به زندانیان اظهارنظر کرد و در همین رابطه علی اصغر 
جهانگیر، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، با اشاره 
ب��ه اعزام به مرخصی ده ها هزار زندانی در این دوران گفت: »در پی 
ورود ویروس کرونا به کشور و قبل از اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تشکیل ش��ود، با درخواست سازمان زندان ها و موافقت رییس قوه 
قضاییه، در هفتم اس��فند بخشنامه مهمی در خصوص مرخصی به 
زندانیان به منظور پیشگیری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در 
زندان ها ابالغ شد.«رییس سازمان زندان ها در ادامه گفته های خود 
درباره اعزام به مرخصی برخی از زندانیانی که طبق بخشنامه رییس 
قوه قضاییه واجد شرایط اعزام به مرخصی نیستند، گفت: »با تاکید 
رییس قوه قضاییه و با پیگیری های جدیدی که صورت گرفته، حتی 
کس��انی که واجد ش��رایط مرخصی یا واجد شرایط عفو نبودند اما 
حس��ن رفتار در زندان داشتند و مقررات را رعایت کردند، پیگیری 
ش��د که با تایید شورای طبقه بندی زندان ها متشکل از رییس کل 
دادگس��تری استان ها، دادستان مراکز استان ها و مدیرکل زندان ها، 
شرایط ویژه ای برای بهره مندی آن دسته از زندانیان نیز فراهم شود 
تا بتوانند از مرخصی استفاده کنند.«جهانگیر همچنین با اشاره به 
»عفو معیاری« چهار هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان گفت که پیشنهاد 
این عفو در راستای مقابله با ویروس کرونا و به مناسبت سال نو، از 
س��وی رییس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسالمی ارائه شده و با 
موافقت او، این عفو به زندان های کشور ابالغ شده و تاکنون حدود 
چهار هزار و ۲۰۰ نفر از این عفو بهره مند شده  اند و زمینه آزادی آنها 
فراهم شده است.در روزهای گذشته اما اکثر زندانیانی که به مرخصی 
اعزام شده اند متهمان با جرائم عادی بودند.رییس سازمان زندان ها 
در خصوص احتمال به خطر افتادن امنیت جامعه پس از آزادی این 
دس��ته از زندانیان گفت: »همه کسانی که به مرخصی اعزام شدند 
تح��ت مراقبت های پس از خ��روج از زندان قرار دارند و از این بابت 

مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد شد.«
با وجود پیگیری خانواده ها و فعاالن حقوق بش��ر در هفته های 
اخیر تنها تعداد محدودی از زندانیان سیاس��ی موفق به استفاده از 
حق مرخصی خود ش��ده اند.آمار 93 هزار نفری اعالم شده از سوی 
رییس سازمان زندان ها در حالی است که به نقل از خبرگزاری میزان، 
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه از دادن مرخصی به »حدود 1۰۰ 

هزار« زندانی خبر داد.
شورش در زندان ها � 

علی اصغر جهانگیر اما در مورد اضافه ش��دن ناگهانی هفت هزار 
نفر به لیست زندانیان اعزام شده به مرخصی در این دوران واکنشی 
نش��ان نداده اما در پایان گفته های خود، اخبار منتش��ر ش��ده در 
خصوص تیراندازی در زندان تبریز را نیز تکذیب کرد و در این رابطه 

گفت: »کسانی که در این زندان به اصطالح واجد شرایط مرخصی 
یا عفو نبودند در یکی از بند های آن که معروف به بند قاتلین است 
اعتراض های��ی کردند ک��ه چرا از مرخصی بهره مند نش��ده اند. این 
اعتراض ه��ا محدود بود که با حضور بخش های مختلف انتظامی و 
یگان های ما، زندان ش��رایط عادی خ��ود را پیدا کرد و از این بابت 
مشکلی وجود ندارد.«در صورتی که خبرگزاری فارس در روز هشتم 
فروردین بر اساس اطالعات موثق گزارش داد که در پی شورش در 
زندان سقز »بیش از 8۰ زندانی« فرار کرده اند. این خبرگزاری به نقل 
از شاهدان عینی می گوید تعدادی از زندانیان در حین فرار ماشین های 
عبوری از مسیر را به زور و با تهدید سرنشینان با چاقو از آنها گرفته و 
از محل گریخته اند.شاهدان همچنین گفته اند که تعدادی از زندانیان 
فراری از کوچه های مقابل زندان وارد شهر سقز شده اند. تاکنون درباره 
ش��ورش زندانیان و درگیری احتمالی میان آنها و ماموران انتظامی 

گزارشی منتشر نشده است.
روز پنجشنبه نیز زندانیان دو بند از زندان تبریز در اعتراض به 

اجرای تبعیض آمیز بخش نامه عفو و دادن مرخصی به زندانیان و عدم 
رعایت قرنطینه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شورش کردند 

که با دخالت نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی سرکوب شدند.
در ناآرامی های زندان تبریز بخشی از ساختمان به آتش کشیده 
شده و مطابق فیلم هایی که ساکنان برج های اطراف در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده اند صدای تیراندازی نیز به گوش رسیده است.
بهروز مهدوی، فرماندار تبریز ضمن تایید آتش سوزی در زندان، آن 
را جزئی خوانده و گفته ناآرامی ها تلفات جانی نداش��ته و با دخالت 

ماموران انتظامی اوضاع زندان آرام شده است.
تیراندازی و کشته شدن یک زندانی � 

چند س��اعت پیش از تحویل س��ال نو هم در زندان پارسیلون 
شهرس��تان خرم آباد زندانیان شورش کردند و ۲3 نفر آنها موفق به 
فرار از زندان شدند. مطابق برخی گزارش ها ماموران زندان به سمت 

زندانیان تیراندازی کرده و دست کم یک نفر آنها کشته شده است.
خبرگزاری ایرنا کشته شدن یک زندانی بر اثر تیراندازی را تکذیب 

کرده اس��ت. با این حال محمود ثمینی، معاون سیاس��ی- امنیتی 
اس��تانداری لرستان در جمع خبرنگاران کشته شدن یک زندانی و 
مجروح ش��دن یک نفر دیگر را تایید کرده اس��ت. او می گوید یکی 
از زندانیان هم دس��تگیر ش��ده اس��ت.یک روز پس از حادثه زندان 
پارسیلون، در زندان الیگودرز، یکی دیگر از شهرستان های لرستان 
نیز زندانیان شورش کردند اما ظاهرا کسی از آنها نتوانسته فرار کند.
حمید کشکولی، فرماندار الیگودرز، اول فروردین به ایرنا گفته است: 
»زندانی��ان الیگودرز در یک اقدام خودس��رانه و غیرقانونی اقدام به 
اعتراض در داخل زندان کرده بودند که نش��ر این خبر به بیرون از 

زندان موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود.«
خطر زیاد شیوع کرونا در زندان ها � 

موقعیت زندان ه��ا به دلیل تعداد زیاد زندانیان و ناممکن بودن 
اج��رای تدابیری مانند قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی یا رعایت 
بهداش��ت و شست وشوی مرتب دست با صابون بسیار بحرانی تر از 

پادگان هاست.
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 13 اسفندماه اعالم کرده بود 
که با مرخصی بیش از ۵۰ هزار زندانی به دلیل شرایط کشور و شیوع 
کرونا موافقت کرده است. ظاهرا در این فاصله تعداد دیگری از زندانیان 
نیز به مرخصی آمده اند اما اغلب زندان های ایران همچنان با ازدحام 

زندانیان و کمبود مراقبت های بهداشتی روبه رو هستند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در 
ایران چندی پیش تعداد زندانیان ایران را بیش از 189 هزار نفر اعالم 
کرده بود. تقی رستم وندی، رییس سازمان امور اجتماعی تیرماه سال 

پیش این آمار را ۲۴۰ هزار نفر عنوان کرد.
تاکنون درباره ش��یوع ویروس کرونا در زندان فش��افویه و اوین 
گزارش هایی منتشر شده که باعث نگرانی خانواده زندانیان سیاسی 

در این زندان ها که مشمول مرخصی نشده اند بوده است.
در مورد ابتالی شماری از زندانیان به کرونا گزارش های متفاوتی 
منتش��ر ش��ده و در مواردی برخی از زندانیان یا خانواده آنها از این 
موضوع خبر داده اند. با این حال تاکنون به طور رسمی آماری در این 

زمینه منتشر نشده است.
تمدید مرخصی ها � 

سخنگوی قوه قضاییه 1۰ فروردین درباره تمدید مرخصی 1۰۰ 
هزار نفر زندانی گفت: »در دس��تور امروز ریاس��ت قوه قضاییه اوال 
مرخصی اعطایی به زندانیانی که در این ایام از مرخصی استفاده کردند 
و پانزدهم فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست، تا پایان فروردین 
ماه تمدید شد. اما زندانیانی که در ایام مرخصی حسن رفتار نداشتند 
و رفتار غیرقانونی و مجرمانه از آنها سر زده، مشمول تمدید مرخصی 
نخواهند ش��د.وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در مورد متهمانی 
که با قرار تامین بازداشت هستند و هنوز پرونده آنها به محکومیت 
منجر نشده و به طور طبیعی نمی توانند از مرخصی استفاده کنند، 
تمامی قرارهای تامین منجر به بازداش��ت توسط مقام های قضایی 
م��ورد بازنگ��ری قرار گیرد و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر 
ارفاق و مدارا چنانچه شرایطی مهیا باشد، نسبت به تخفیف قرارهای 
تامین مبادرت شود تا زندانیان تحت قرار بتوانند با تخفیف تامین از 
زندان آزاد شده و این ایام فرخنده و خجسته ماه شعبان را در کنار 
خانواده خودشان باشند.اسماعیلی یادآور شد: هم باب عفو و هم باب 
اعطای مرخصی به زندانیان کماکان باز اس��ت و این رفتار زندانیان 
است که زمینه ساز برخورداری آنها از عفو، آزادی مشروط و تخفیف 
مجازات و مرخصی است.همچنین نازنین زاغری که نزدیک به چهار 
سال به جرم جاسوسی زندانی است، به دلیل شیوع کرونا از ابتدای 
فروردین ماه به مرخصی رفت و اخیرا اعالم کردند مرخصی وی تا 

آخر ماه تمدید شده است.
 � فعالیت کارکنان دانشگاه  و موسسات آموزش عالی 

وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری در اطالعیه ای نحوه حضور و 
فعالیت کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری 

از روز ش��نبه 1۶ فروردی��ن م��اه را اعالم کرد.به گ��زارش اداره کل 
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در متن این اطالعیه 
آمده است: پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تمدید 
طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین، الزم اس��ت به گونه ای 
برنامه ری��زی فرمایید که با ایجاد ش��رایط دورکاری کاهش حضور 
کارکن��ان اداری و اعضای هیات علمی به میزان حداقل یک س��وم 
زمینه انجام ماموریت های ضروری فراهم ش��ود.همچنین در بخش 
دیگری از این اطالعیه تاکید شده طبق روال جاری و تا اطالع ثانوی 
از س��وی س��تاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، کالس های 
آموزش��ی دانش��گاه ها کماکان به صورت الکترونی��ک ادامه خواهد 
یافت. درخصوص کم و کیف و جزئیات برگزاری کالس ها به صورت 
غیرحضوری، بخشنامه ها و دستورالعمل معاونت آموزشی وزارت علوم 
مالک عمل است.براساس اطالعیه وزارت علوم، هر یک از کارکنان که 
در دوره تعطیالت، خود یا دیگر نزدیکان شان به بیماری کووید-19 
مبتال شده اند، قبل از حضور باید موضوع را به مدیر مستقیم خود 
اطالع دهند.در بخش دیگری از این اطالعیه عنوان شده که با توجه 
به آنکه بخشی از مراکز و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان 
مستقر در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری خدمات 
پژوهشی، آزمایشگاهی و تولید اقالم و تجهیزات ضروری بهداشتی و 
پزشکی الزم برای مهار ویروس کرونا را انجام می دهند، ترتیبی اتخاذ 
شود که فعالیت این دسته از همکاران و کسب وکارهای ضروری با 

سهولت و پشتیبانی کامل انجام شود.
حذف ترم تحصیلی دانشگاه ها مجاز شد � 

وزارت علوم با ابالغ بخشنامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی وضعیت آموزش این مراکز در نیم سال دوم تحصیلی 99-98را 
تعیین تکلیف کرده است.در بخش نامه وزارت علوم آمده است: با شیوع 
کرونا در جهان به دلیل س��رعت باالی انتقال آن با بازگشت زمانی 
کوتاه بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی 
و موسسات آموزشی را در اولویت برنامه های مبارزه با شیوع بیماری 
قرار دادند. بنا بر آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو در نهم فروردین 
99  تعداد 1۶۵ کشور تعطیلی سراسر موسسات آموزشی را در دستور 
کار قرار دادند که این تعداد آموزش بیش از یک و نیم میلیارد فراگیر 
را که 81/1 کل ثبت نام کنندگان جهانی برای تحصیل در همه مقاطع 

تحصیلی را شامل می شود تحت تاثیر قرار داده است.
براساس اعالم معاونت آموزشی وزارت علوم، در ایران نیز براساس 
سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا نخستین روزهای اسفند ماه 98 
تا اطالع ثانونی در س��ال 99 تعطیلی سراس��ری همه آموزش های 
حضوری اعالم شد.همچنین در این بخشنامه تاکید شده که  حذف 
ی��ک درس یا چند درس بی توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای 
انتخابی در هر نیم  سال و یا حذف کامل واحدهای درسی نیم سال 
در صورت تقاضای دانشجو مجاز است و نیم سال حذف شده جزو 

سنوات تحصیل دانشجو محسوب نمی شود.
سقف سنوات دانشجویان افزایش یافت � 

وزارت علوم به معاونین آموزشی دانشگاه ها اجازه داد در صورت 
لزوم سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی 
ی��ا عدم امکان برخورداری از کالس های حضوری یا غیرحضوری و 
برگزار نشدن  جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مواجه 
شدند یک نیم سال افزایش پیدا کند.دانشجویان می توانند امتحانات 

پایان ترم خود را در دانشگاه محل زندگی خود بدهند.
همچنین در صورت اس��تمرار وضعیت ویژه در کشور یا برخی 
مناطق کلیه کالس ها به روش الکترونیکی برگزار و امتحان پایانی 
به شکل حضوری انجام شود. در این صورت دانشجو می تواند با نظر 
موافق دانشگاه مبدا  مشروط به موافقت  دانشگاه محل زندگی خود 
یا دانشگاه مقصد به شکل حضوری امتحان خود را در دانشگاه مقصد 
بدهد و نمره برای ثبت در کارنامه توسط دانشگاه مقصد به دانشگاه 

مبدا ارسال شود.
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دکتر قانعی با بیان اینکه طراحی کارآزمایی 
بالینی در این دانشگاه به اتمام رسیده و در تاریخ 11 
فروردین ماه مجوز کمیته اخالق طرح کارآزمایی 
بالینی چند مرکزی از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل و دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر شده 
است می گوید در تاریخ 1۲ فروردین 99 طی نامه ای 
  Favipiravir کلیه مستندات مربوط به داروی
به س��ازمان غ��ذا و دارو جهت صدور مجوز طرح 

کارآزمایی بالینی ارسال شده است.
وی ضم��ن تاکید بر هماهنگی با س��ازمان 
غ��ذا و دارو عنوان کرده اس��ت که ای��ن دارو در 
بیمارستان بقیه اهلل تهران، بیمارستان امام خمینی 
تهران، بیمارس��تان فیروزگر تهران، بیمارستان 
مسیح دانش��وری تهران، بیمارس��تان حضرت 
رس��ول اکرم تهران، بیمارستان شهید لبافی نژاد 
تهران، بیمارستان خورشید اصفهان، بیمارستان 
شهیدبهشتی کاشان، بیمارستان کوثر سمنان، 
بیمارستان والیت قزوین و بیمارستان امام ساری 
توزیع خواهد شد. وی با قانونی دانستن تصمیم 
سازمان غذا و دارو، مباحث مطرح شده در فضای 
مجازی توس��ط پزشکان را به فشارهای ناشی از 
مرگ و میر بیماران نسبت داده و می گوید شاید 
پزشکان ما اطالع نداشته اند که وقتی دارویی نه در 
ایران ثبت شده و نه تاییدیه FDA آمریکا را دارد 
چاره ای جز بررسی کارآزمایی بالینی و پس از آن 

ثبت و دریافت مجوز تجویز سازمان غذا و داروی 
کشور ندارد. وی با بیان اینکه نتایج کارآزمایی بالینی 
این دارو طی دو تا سه هفته آینده استخراج و مبنای 
تصمیم گیری سازمان غذا و دارو خواهد بود گفت 
در صورت تایید نتایج، با حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ممکن است تولید دارو در 

داخل کشور انجام شود.
این اقدام وزارت بهداشت جهت انجام کارآزمایی 
بالینی در شرایطی انجام شده است که مطالعات 
بالینی انجام شده در چین و ژاپن نشان داده داروی 
Favipiravir که در س��ال ۲۰1۴ برای درمان 
 FUJIFILM بیماری آنفلوآنزا توسط کمپانی
Toyama Chemical  تولید ش��ده اس��ت، 
ب��ه وضوح در درمان بیماران مبتال به کووید 19 
 Zhang ،۲۰۲۰ موثر بوده اس��ت. در 1۷ مارس
Xinmin رییس مرکز ملی توسعه بیوتکنولوژی 
چین اعالم کرد مطالعات بالینی که بر روی 3۴۰ 
بیمار در ووهان و ش��نژن چین انجام شده نشان 
داده ک��ه داروی Favipiravir در براب��ر کووید 
19 در مقایس��ه با داروی ترکیبی ضد ایدز با نام 
Kaletra که توس��ط شرکت AbbVie  تولید 

می شود موثرتر است.
وی با تاکید بر درجه ایمنی باالی این دارو اعالم 
کرده است که مبتالیان به طور متوسط پس از چهار 
روز مصرف Favipiravir تس��ت آزمایشگاهی 

منفی و بهبود 91 درصدی عملکرد ریوی داشتند 
در حالی که با داروی ضدایدز  یادشده این ارقام به 
ترتیب 11 روز و ۶۲ درصد بوده است. گزارش مرکز 
ملی توسعه بیوتکنولوژی چین در شرایط بحرانی 
شیوع و مرگ ومیر ناشی از کووید19  در دنیا قابل 
تامل و سرمایه گذاری است. کما اینکه این گزارش 
توسط سیستم درمانی دولت ژاپن مورد تایید قرار 
گرفته است و به دستور شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
  Favipiravir فاز سوم کارآزمایی بالینی داروی
آغاز و تولید دارو در دستور کار شرکت های دارویی 

این کشور قرار گرفته است.
از سوی دیگر صندوق تامین سرمایه مستقیم 
روس��یه )RDIF( ب��ا هم��کاری گ��روه دارویی 
ChemRar  تولی��د ۶۰۰ هزار بس��ته آنالوگ 
Favipiravir یا همان Avigan داروی مشابه(

را در دستور کار قرار داده است. همچنین دولت 
ترامپ نیز روز گذشته، سازمان غذا و داروی آمریکا 
را برای صدور مجوز اس��تفاده اضطراری از داروی 
Favipiravir ب��رای درمان بیماران کووید19 و 
اظهار نظر در این خصوص تحت فش��ار گذاشته 
است. گفتنی است پیش از این نیزFDA مجوز 
اس��تفاده اضط��راری از داروی کلروکین )داروی 
درم��ان ماالریا( جهت درمان مبتالیان به کووید 

19 را صادر کرده است.
همسو ش��دن دولتمردان در این کشورها در 
ش��رایط کنونی و ورود ای��ن دارو به پروتکل های 
درمانی براس��اس مطالعات تجربی انجام ش��ده 
توسط پزش��کان و تاکید بر مهار تکثیر ویروس 
در این کشورهاست. کمااینکه طبق پروتکل های 
سیستم های بهداشت و درمان در دنیا در شرایط 
بح��ران کنونی ه��ر دارویی که پی��ش از این در 
درمان بیماری های دیگر تاییدیه FDA  گرفته و 
مطالعات تجربی پزشکان حاکی از اثربخشی دارو 
است در اولویت تامین، تجویز و درمان بیماران قرار 
می گیرد. و اما رویکرد کشور ما در این شرایط عدم 
ارائه داروی Favipiravir و سازماندهی اجرای 
طرح کارآزمایی بالینی بوده است. در شرایطی که 
دسترسی حتی یک روز سریع تر به دارو در حفظ 
سالمت هموطنان تاثیر گذار است این سازمان به 
دنبال تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا است. 
الزم به ذکر اس��ت که طبق قانون ثبت و بررسی 
داروها در سال ۵8 ورود داروی ثبت شده و تولید 
شده در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان، 
فرانسه، استرالیا و ژاپن نیازی به انجام کارآزمایی 
بالینی در ای��ران ندارد. عالوه بر این متخصصان 
حوزه بهداشت و درمان در دنیا و همچنین کشور 

ما می داند معرفی داروی جدید و گرفتن تاییدیه 
FDA  آمری��کا پروس��ه ای حداقل 1۲س��اله با 
هزینه ای بالغ بر یک بیلیون دالر است و مطالعات 

باید زیر نظر FDA باشد.
بنابراین در شرایط بحران کنونی داروهایی که 
 FDA پیش از این ثبت، تولید ش��ده و تاییدیه
جهت درمان بیماری های دیگر را دارند نظیر داروی 
Favipiravir  و داروهای دیگر در اولویت استفاده 
در سیستم های درمانی دنیا قرار گرفته اند. در چنین 
ش��رایطی که هن��وز FDA آمریکا در خصوص 
گزارشات تایید شده توسط سیستم درمانی چین و 
ژاپن اظهارنظر نکرده، کشور های دیگر تهیه و تولید 
این دارو را در کنار تکمیل مطالعات کارآزمایی بالینی 
در دستور کار خود قرار داده اند. اما مقامات وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و داروی کشورمان با کند 
کردن توزیع دارو در مراکز درمانی، به بهانه عدم 
تاییدیه   FDA آمریکا جهت درمان کووید 19، در 
صدد اجرای طرح کارآزمایی بالینی به جهت تایید 

در سازمان غذا و داروی ایران هستند.
حال این سوال مطرح است که دلیل اجرای 
این طرح کارآزمایی بالینی در کشورمان که با توجه 
به قانون ثبت و بررسی داروها در کشور نیازی به 
بررسی مجدد ندارد چیست. الزم است سازمان 
غ��ذا و دارو و وزارت بهداش��ت برای جلوگیری از 
تشویش اذهان عمومی شفاف سازی کنند که نتیجه 

تاخی��ر در توزیع داروی Favipiravir به جهت 
سازماندهی و اجرای طرح کارآزمایی بالینی چه نتایج 
مثبتی را در بهبود وضعیت و کنترل این بیماری 
در ایران و یا در دنیا خواهد داشت. در شرایطی که 
تولید کننده اولیه این دارو، ژاپن، فاز سوم کارآزمایی 
بالینی خود مبنی بر اثربخشی Favipiravir  بر 
درمان کرونا را آغاز کرده است آیا اجرای این طرح 
در ای��ران ضرورت دارد و آیا قانونی اس��ت؟ حتی 
اگ��ر این دارو پس از دو تا س��ه هفته مورد تایید 
سازمان غذا و داروی ایران قرار گیرد شرکت های 
تولید کننده دارو در ایران توانایی تولید این دارو را 
دارند؟ حتی اگر توان تولید داشته باشند ماده اولیه 
را چگونه تامین می کنند آن هم در شرایطی که در 
تامین داروهای اولیه با توجه به تحریم ها با مشکل 
مواجه اند؟ وقتی نتایج این کارآزمایی بالینی حتی 
مورد تایید سازمان های مربوطه در آسیا نخواهد 
بود انجام این طرح و انحصاری کردن توزیع این 
دارو در برخی بیمارستان های کشور توجیه دارد؟ 
آیا بهتر نیست تامین داروهایی که گزارش شده در 

روند درمان تاثیرگذار هستند به جهت نجات جان 
مردم کشورمان در دستور کار وزارتخانه و سازمان 
غذا و دارو قرار گیرد؟ و مهم تر اینکه از چه زمانی 
اظهار نظر سازمان غذا و داروی آمریکا مبنای تایید 
یا رد مجوز مصرف دارو در وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو شده است و پشت پرده اجرای این طرح 
که مطابق با قوانین مصوب در کشور ضرورت ندارد 
چیست؟ امید می رود که هدف از اجرای این طرح 
چیزی بیشتر از چاپ مقاله در ژورنال های علمی آن 
هم با نام پشت میزنشینان کاندیدای نظارت بر روند 
درمان باشد. مهم تر از آن هدف از اجرای این طرح 
توزیع انحصاری این دارو برای درمان قشر خاصی 
از جامعه نباشد کمااینکه شنیده ها حاکی از آن 
است که سازمان غذا و داروی ایران در حال حاضر 
درصدد است ذخیره دارویی موجود در کشور را با 
بهانه واهی عدم تایید سازمان غذا و داروی آمریکا 
به طور انحصاری در درمان مدیران و مس��ووالن 

مبتال  به کووید 19 قرار دهد.
منبع: جهان صنعت نیوز

رانتداروگریبانکروناراگرفت؟!
ادامه دیدگاه

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهین تمهید نیرو شرکت با مسوولیت محدود به شماره ثبت 13031 و شناسه ملی 
14007128363 به استناد صورتجلسه مدیر تصفیه مورخ 1398/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ختم تصفیه در تاریخ 

98/12/24 اعالم می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )شناسه: 808158(

سازمان غذا و دارو مقصر حذف تولیدکنندگان اتانول از چرخه فعالیت

رانتکرونایی
جهان صنعت نیوز- با تشدید بیماری کرونا و ضرورت افزایش ظرفیت تولید الکل و 
مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی، شاهد حضور برخی از شرکت های شوینده و بهداشتی 
در چرخه تولید این محصوالت با تغییر خطوط تولیدی هستیم؛ موضوعی که فارغ از 
حسن مسوولیت پذیری این شرکت ها، به واسطه تصمیمات یکجانبه گرایانه برخی از 
سازمان ها عالوه بر انتقاد سایر صنایع باسابقه شائبه بهره گیری از رانت قیمتی را نیز 

فراهم آورده است.
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد  سازمان غذا و دارو به عنوان متولی شرکت های 
شوینده و بهداشتی در فهرستی به سازمان حمایت ضمن حذف نام برخی شرکت های 
تولیدکننده اتانول و مواد بهداشتی، تنها شرکت های تازه وارد به  چرخه تولید محصوالت 
بهداشتی و ضدعفونی را برای تامین الکل مورد نیاز معرفی کرده است؛ اقدامی که با 
واکنش فعاالن اتانول مواجه شده است به گونه ای که متولیان این حوزه معتقدند در حالی 
که تولید کنندگان اتانول به واسطه محدودیت های عرضه و فروش با چالش اقتصادی 
مواجه اند عدم بهره گیری از خطوط تولید مواد بهداشتی با بهانه عدم نیاز، به این مشکالت 
دامن زده و این در حالی است که فروش محصوالت تولیدی منتخبان سازمان غذا و 
دارو با نرخ های بیش از سه برابری قیمت واقعی توجیه پذیر  نبوده و شائبه ایجاد رانت از 
بحران کرونا را تداعی می کند؛ موضوعی که رییس سازمان غذا و دارو آن را تکذیب کرده 
و با تاکید بر اینکه انتخاب شرکت ها بر اساس اولویت تولید و نیاز کشور است انگشت 
اتهامی خود را به سمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفته و 
می گوید با توجه به  اینکه  وظیفه کنترل تعیین میزان نیاز کشور به محصوالت مختلف 
بهداشتی و الکل بر عهده این سازمان است در شرایطی که تامین الکل در اولویت است 
تولیدکنندگان ژل های بهداشتی متقاضی دریافت سهمیه الکل از سوی سازمان حمایت 
حذف شده اند. به هر حال فارغ از تضاد ادعای ریاست سازمان غذا و دارو با واقعیت با 

توجه به اینکه تمامی شرکت های موجود در فهرست فوق را تولیدکنندگان ژل های 
بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده تشکیل می دهند گفته های رییس سازمان حمایت نیز 
مهر تاییدی بر شائبه تصمیمات یکجانبه گرایانه بوده به  گونه ای که مسوول این سازمان 
با تاکید بر اینکه در بحث محصوالت مورد نیاز کرونا سازمان متبوع او دخل و تصرفی 
ندارد از نامه ای خبر داده که بر اساس آن متولی غذا و دارو خواستار تامین الکل مورد نیاز 

شرکت های اعالمی شده است.
تصمیمات یکجانبه گرایانه سازمان غذا و دارو � 

 بررسی ها نشان می دهد با شیوع ویروس کرونا   میزان مصرف الکل به ازای هر نفر 
به حدود نیم لیتر رسیده که با احتساب جمعیت 8۰ میلیون نفری، این مصرف به حدود 
۴۰میلیون لیتر  در ماه و  ۴8۰ میلیون لیتر در سال خواهد رسید که با توجه به تولید 
ساالنه 3۰ میلیون لیتری الکل طبی، قطعا برای مقابله با بحران کرونا به افزایش ظرفیت 
حدود 1۶ برابری نیاز است. بنابراین فارغ از ضرورت افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها و 

صنایع موجود، واردات الکل نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این رابطه  باسم آزدو رییس 
انجمن اتانول ایران به جهان صنعت نیوز گفت: در شرایطی که کشور به افزایش ظرفیت 
تولید الکل نیازمند است متاسفانه نام هیچ یک از شرکت های باسابقه تولید الکل در لیست 
اعالمی سازمان غذا و دارو مشاهده نشده و اغلب فهرست را تولیدکنندگان مواد شوینده ای 

تشکیل می دهند که هم اکنون  با تغییر خطوط تولید به چرخه تولید وارد شده اند.
وی با عنوان اینکه سازمان حمایت در اعتراض به این انتخاب، سازمان غذا و دارو را 
مسوول تعیین فهرست نهایی دانسته، گفت: اگرچه سازمان غذا و دارو توپ را به زمین 
وزارت صنعت در تعیین شرکت ها می اندازد اما نحوه تصمیمات این سازمان نشان می دهد 
تصمیم گیرنده اصلی بود به طوری که در تصمیمی دیگر  نسبت  به  ایجاد محدودیت برای 
عرضه تولید الکل و اتانول برای تولیدکننده ها اقدام کرده و از آنها خواسته تا تولید بطری 

الکل را به مظروف گالنی تبدیل کنند که این تقاضا به نفع تولید کنندگان نیست.
این تولید کننده الکل و اتانول تاکید کرد: این اقدام سازمان غذا و دارو، عالوه بر ایجاد 
انحصار تولید، زمینه افزایش قیمت را فراهم می آورد. هر لیتر الکل با قیمت 1۵ هزار تومان 
از تولیدکنندگان خریداری می شود. هر گالن چهار لیتری ژل بهداشتی شرکت های مورد 
تایید سازمان غذا و دارو با قیمت بیش از 3۰۰ هزار تومان فروخته می شود. این در حالی 

است که هر گالن از محصوالت کمتر از 1۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
وی با اشاره به تفاوت قیمت الکل وارداتی و تولید داخل افزود: الکل داخلی هر لیتر 
1۵ هزار تومان قیمت دارد در حالی که الکل وارداتی با قیمت 39 هزار و ۵۰۰ تومان از 
دو کشور روسیه و ترکمنستان به کشور وارد می شود. بنابراین در صورت حمایت دولت 
از تولید کنندگان داخلی، عالوه بر امکان تامین نیاز کشور، از خروج ارز نیز جلوگیری 

خواهد شد.
تولید الکل در اولویت است  � 

در حالی که تولیدکنندگان انگشت اتهامی خود را به سمت سازمان غذا و دارو گرفته 
و معتقدند تصمیمات یکجانبه گرایانه باعث حذف تولیدکنندگان واقعی الکل از چرخه 
فعالیت شده است محمدرضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو به جهان صنعت  نیوز 

گفت: حذف شرکت های معترض در حیطه اختیارات این سازمان نبوده و وزارت صمت، 
شرکت های تولیدکننده ژل های بهداشتی را از فهرست متقاضیان دریافت سهمیه الکل 
حذف کرده است. شانه ساز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور با کمبود الکل مواجه 
است گفت: در حال حاضر   تولید الکل در اولویت بوده و با توجه به اینکه تولیدکنندگان 
زیادی  نسبت به تولید ژل شست وشو و ضدعفونی کننده اقدام کرده و نیاز به دریافت 
سهمیه الکل دارند، تمایل تولیدکنندگان الکل نیز برای اخذ این سهمیه در راستای تولید 

ژل شست وشو و تامین الکل را تحت الشعاع قرار داده است.
وی در ادامه با عنوان اینکه تصمیم در مورد تعیین قیمت  الکل های وارداتی و داخلی 
در کمیته ای با عضویت وزارت صمت، س��ازمان غذاودارو، تعزیرات و سازمان حمایت 
مصرف کنندهاتخاذ می شود، تاکید کرد: سازمان غذا و دارو از تمامی تولیدکنندگان الکل 

برای حضور در تامین نیاز محصوالت مورد نیاز مقابله با کرونا حمایت می کند.
دستور از ستاد مقابله با کرونا صادر شده

در حالی که رییس سازمان غذا و دارو با انداختن توپ به زمین وزارت صمت، سازمان 
حمایت را مسوول حذف نام شرکت های تولیدکننده الکل و ژل بهداشتی از فهرست این 
سازمان به واسطه درخواست سهمیه الکل دانسته اما محمدرضا تابش رییس سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت وگو با جهان صنعت نیوز می گوید: 
نه تنها سازمان حمایت مسوولیتی در قبال این شرکت ها ندارد بلکه در دستورالعملی 
که از سوی ستاد مقابله با کرونا و به درخواست سازمان غذا و دارو به این سازمان ارسال 
شده، شرکت های فوق برای دریافت سهمیه الکل برای تولید محصوالت بهداشتی و 

ضدعفونی کننده معرفی شده اند.
وی تاکید کرد: براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
با توجه به اعالم آمادگی برخی از واحدهای تولیدی برای تولید الکل مورد نیاز کشور، تولید 
الکل بدون مجوز در واحدهای تولیدی امکان پذیر بوده و الکل تولیدشده در این واحدها، 
صرفا براساس حواله های سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی 

استان ها بین مراکز تولیدکننده ژل و مواد ضدعفونی کننده توزیع خواهد شد.
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سخنگوی وزارت بهداشت:
آغازبهکارمشاغلممنوعاست

سخنگوی وزارت بهداشت، درباره 
آغاز به کار برخی مشاغل از شنبه 16 
فروردین گفت: تمامی مشاغل باید 
تابع مصوبات س��تاد مقابله با کرونا 
باش��ند، به این ص��ورت آغاز به کار 

مشاغلی که جزء موارد استثنا قرار نگرفته است ممنوع 
بوده و اگر کارفرمایی اقدام به بازگشایی محل کار کند 
متخلف است، چراکه مصوبات ستاد مقابله با کرونا عینا 
مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با متخلفان 

برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: از سوی دیگر آیین نامه های ابالغی به ادارات 
و غیره پیش از نوروز ابالغ شده است؛ سالمت حقوق عامه 
مردم است و مدعی العموم به تخلفات ورود خواهد کرد.



 روزي که دکتر مصدق از توطئه قتل خود
 پرده برداشت

16 فروردين 1332 دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت 
از راديو اعالم كرد كه توطئه قتل او طرح شده بود و قرار بود 
نهم اسفند )37 روز پيش از آن( هنگام مالقات با شاه در كاخ 
مرمر، بر س��ر او بريزند و او را بكش��ند. وي ضمن افشای اين 
توطئه و ذكر دليل نافرجام ماندن آن، يك بار ديگر تاكيد كرد 
كه در يك كشور مشروطه داراي حكومت پارلماني، شاه حق 
حكومت كردن و مداخله در جزئيات امور دولت را كه برگزيده 

و پاسخگوي پارلمان است ندارد.
مصدق نهم اسفند 1331 به كاخ مرمر رفته بود تا با شاه 
كه قصد س��فر به خارج را كرده بود خداحافظی كند. طبق 
برخي نوشته ها، مصدق و همكارانش قبال از اين تصميم شاه 
)سفر خارج( حمايت كرده بودند ولی آيت اهلل بهبهانی سعی 
در انصراف شاه از تَرک كشور كرده بود و در اين زمينه با وی 
مالقات كرده و مس��تقيما به گفت وگو نشسته بود. آيت اهلل 
كاش��انی نيز از مردم خواس��ته بود كه مانع از مسافرت شاه 

شوند.
در آن روز گروهی از بازاريان و پاره ای از مخالفان مصدق 
دست به تظاهرات زده و حتی مقابل كاخ مرمر اجتماع كرده 
بودند. همزمان با گرد آمدن جماعتی در برابر كاخ مرمر، چند 
افسر بازنشسته به خانه مصدق كه تا كاخ مرمر فاصله ای زياد 

نداشت وارد شده و قصد جان او را داشتند.
مصدق جريان را شخصا به مجلس اطالع داد و گفت كه 
سرتيپ رياحی را رييس ستاد ارتش و سرتيپ مدبّر را فرماندار 
نظامی تهران كرده و سرتيپ محمود امينی معاون او در وزارت 

دفاع ملی خواهد بود.
در همين روز سرتيپ مدبّر شماری از افسران بازنشسته را 
بازداشت موقت كرد. اين افسران را مصدق قبال بازنشسته كرده 
بود و نسبت به او كينه در دل داشتند. در اين ميان، هشت تن 
از رجال كشور تصميم به تشكيل يك هيات برای ايجاد سازش 

ميان مصدق، كاشانی و شاه گرفته بودند.
دكت��ر مصدق در نط��ق راديوي��ی 16 فروردين ضمن 
افشای جزئيات توطئه قتل خود گفت كه از اظهارات اخير 
دالِس )وزير امور خارجه دولت ژنرال آيزنهاور كه از ژانويه 
1953 زمام امور آمريكا را به دست گرفته بود( در مصاحبه 
مطبوعاتی اش چنين برمي آيد كه ظاهرا دولت تازه آمريكا 
تس��ليم نظر انگلستان شده و در قبال مساله نفت ايران از 
خواست و سياست انگلستان پيروي خواهد كرد و در اين 
ش��رايط، ما بايد بيشتر از گذشته مراقب خودمان باشيم و 
ب��ه دام نيفتيم. به عالوه، ما نباي��د انتظار كمك از خارج 
داش��ته باش��يم بلكه بايد روي توانايي، ظرفيت و امكانات 

خودمان حساب كنيم.

ثریا قزل ایاغ درگذشت
ثريا قزل اياغ )نويس��نده 
ادبيات كودک و نوجوان( در 

77 سالگی از دنيا رفت.
ثري��ا قزل اي��اغ )صب��ح 
1۴فروردين( درگذش��ت. او 
از بهمن ماه در بيمارس��تان 

بستری بود.
ثريا قزل اياغ متولد دی ماه 
1322، نويس��نده ادبي��ات 
كودک و نوجوان كه عضويت 
شورای  كتاب كودک و هيات 

علمی دانشكده علوم تربيتی دانشگاه تهران بود، مدتی  هم عضويت 
هيات داوران جايزه  هانس كريستين اندرسن را برعهده داشت.

»نقش كتاب های  كودكان در همس��ازی كودكان معلول با 
جريان زندگی روزمره«، »فرياد مرا بشنو« نوشته ميلدرد تيلور 
»راهنمای بازی های اي��ران«، »قصه گويی  و نمايش خالق« از 
ديوي��ی چمبرز،  »ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندن؛ 
م��واد و خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجوانان«، »نوش��تن 
ب��رای كودكان«، از  مارگرت كالرک، »پرنيان و آب؛ با الاليی تا 
س��رزمين خواب«،  »الاليی ها و ترانه های  نوازشی، از تولد تا سه 
س��الگی« و »خواندن با كودک، از تولد تا سه سالگی« از جمله 

كتاب های او هستند.

درخواست ایکوم جهانی برای حمایت مالی از موزه ها 
بعد از دوران کرونا

ايكوم )جهانی(، نماينده موزه ها در س��طح بين المللی، از 
سياستگذاران و تصميم گيرندگان كشورها درخواست كرد تا 
با اختصاص بودجه ای حمايت��ی برای نجات موزه ها، كمك 
كنند آنها ماموريت شان را در رساندن خدمات مهم و حياتی 

برای نسل های آينده ادامه دهند.
شورای بين المللی موزه ها )ايكوم( با صدور بيانيه ای نسبت 
به  ضرورت تخصيص بودجه امدادی به موزه ها در زمان شيوع 

كرونا تاكيد كرد.
در اين بيانيه ای كه پنجشنبه چهاردهم فروردين توسط 
شورای بين المللی موزه ها )ايكوم جهانی( منتشر شده و گلناز 
گلصباحی، عضو هيات اجرايی شورای بين المللی موزه ها آن را 
به زبان فارسی منتشر كرده، آمده است: »شورای بين المللی 
موزه ها ICOM غم و اندوه عميق و همبس��تگی خود را با 
 19-COVID مردم آس��يب ديده سراسر جهان از بيماری

ابراز می كند.
م��ا نيز در غم زندگی های از دس��ت رفته س��وگواريم و 
همدردی خود را عميقا به كسانی كه عزيزان خود را از دست 
داده اند، بيان می كنيم. همچنين ما از متخصصان بهداش��ت 
و درم��ان كه ب��ا آگاهی از به خطر افت��ادن زندگی خود در 
خط مقدم نبرد با اين معضل به شكلی بی نظير تالش می كنند 
و از جامعه علمی بين المللی كه خستگی ناپذير در تالش برای 

يافتن درمان هستند، سپاسگزاريم.
دولت ه��ا در سراس��ر جهان با تعطيل ك��ردن مدارس و 
اماكن عمومی و وضع قوانين سختگيرانه، اقداماتی ضروری 
برای جلوگيری از انتش��ار ويروس انجام داده اند. دو ميليارد 
نفر در خانه های خود محدود ش��ده اند و تعداد آنها در حال 
افزايش است. آنها نه فقط سالمتی خود  بلكه معيشت شان 

را نيز در خطر می بينند.
با بسته ش��دن كارخانه ها، فروشگاه ها و ممنوعيت سفر، 
اقتصاد جهانی در حاشيه ركودی عميق قرار می گيرد. بخش 
فرهنگی كه به شدت تحت تاثير تعطيلی موزه ها، كتابخانه ها، 
سينماها و تئاترها و )غيره( قرار دارد، با ضرری بزرگ روبه رو 
خواهد ش��د كه قادر است چشم انداز فرهنگی كل جوامع و 

كشورها را متاثر كند.
ما با درک اين موضوع كه اولويت، تضمين سالمت و امنيت 
اقتصادی جوامع آسيب ديده است، نگرانی خود را در خصوص 

آينده موزه ها و ميراث فرهنگی ارزشمند آنها ابراز می كنيم.
موزه ها بخش اساسی هويت اقوام و ملل و عنصر اساسی 
جوامعی هس��تند كه به آنها خدم��ت می كنند. آنها مخازن 
دانشی هستند كه از قرن های متمادی تغذيه شده اند و نقش 
آنها در آينده بش��ريت حائزاهميت است به ويژه در مواردی 
كه نبود اطمينان بسياری در بسياری از موارد زندگی امروزه 

ما وجود دارد.
موزه هايی كه امروز به طور موقت بسته شده اند، بعضا پيش 
از اين نيز به شدت با كمبود بودجه مواجه بوده اند. بنابراين 

در روزهای آتی نيز تعطيلی در انتظار آنهاست.
در ايتاليا، بخش فرهنگی پيش بينی كرده كه در سه ماه 
آينده سه ميليارد يورو از دست خواهد داد. در اسپانيا به اين 
بخ��ش، 9۸۰ ميليون يورو فقط در م��اه آوريل ضرر خواهد 
رسيد. انجمن موزه های آمريكا AAM  تخمين می زند كه 
يك سوم موزه ها در اياالت متحده آمريكا، مجددا بازگشايی 

نخواهند شد.
هزاران نفر از متخصصان موزه، خصوصا متخصصان مستقل 
و غيرقراردادی در آستانه از دست دادن معاش خود هستند 

يا اين اتفاق افتاده است.
ايكوم، نماينده موزه ها در سطح بين المللی از سياستگذاران 
و تصميم گيرندگان درخواست می كند كه اختصاص بودجه 
حمايت��ی را  ب��ه جهت نجات م��وزه آغاز كنند ت��ا موزه ها 
بتوانند از اين دوره جان س��الم به درببرند و ماموريت ش��ان 
كه  رساندن خدمات مهم و حياتی برای نسل های آتی است 

را ادامه دهند.

مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

موزه

درگذشت

تقویم تاریخ

گ�روه فرهنگ و هنر- با توجه به ش��يوع 
كرونا در كش��ور و توصيه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، 
موضوع انتشار نشريات كاغذی به  منظور بررسی و 
تصميم گيری در دستور كار كميته اطالع رسانی 
و مديريت جو روانی ستاد ملی مديريت بيماری 

كرونا قرار گرفت.
بر اساس مصوبه كميته اطالع رسانی و نظر به 
اينكه انتشار مطبوعات و نشريات كاغذی مستلزم 
فعاليت مجموعه ای از افراد از خبرنگاران تا فعاالن 
صنعت چاپ و توزيع خواهد بود و اين روند ممكن 
است به صورت بالقوه به شيوع بيشتر بيماری منجر 
شود بنابراين در راستای عمل به الزامات طرح ملی 
فاصله گذاری اجتماعی مصوب ستاد ملی مقابله با 
كرونا، نسخه كاغذی نشريات تا پايان اين طرح چاپ 
نخواهد شد. بر اين اساس مقرر است رسانه های 
مكتوب برای تقويت جريان اطالع رسانی و كاركرد 
آموزشی مقابله با كرونا همانند هفته های اخير، 
تمام ظرفيت خود را در فضای برخط و شبكه های 

اجتماعی به كار گيرند.
اين در حالی اس��ت كه تصميم س��تاد ملی 
مديريت كرون��ا، موج مخالفت هاي��ی را در بين 
اصحاب رسانه مخصوصا مديران مسوول روزنامه ها 
در پی داشته است. عده ای معتقدند اين تصميم به 
هيچ وجه كارشناسی نيست و هزينه و فايده چنين 
تصميمی برای جامعه به صرفه نيست. در شرايطی 
كه رسانه ها می توانند نقش مهمی در اطالع رسانی 
برای پيش��گيری از بحران كرونا داش��ته باشند، 
تعطيلی مهم ترين و اصيل ترين مرجع در دنيای 
رسانه يعنی روزنامه ها، می تواند ضرر جبران ناپذيری 

برای جامعه باشد.
حس��ين عبداللهی، مدير مس��وول روزنامه 
آرمان ملی در اين باره به »جهان صنعت« گفت: 
تصميم گيران مدعی هستند برای جلوگيری از 

شيوع بيماری چنين مصوبه ای به تصويب رسيده 
اما وقتی نگاه می كنيم اماكن ديگری مثل  بازارهای 
مي��وه و تره بار و نانوايی ها بدون هيچ نظارتی رها 
ش��ده اند. اين در صورتی است كه اتفاقا رسانه ها 
بايد فعال باش��ند تا بتوانند چني��ن نقصان ها و 
كم كاری هايی را انعكاس دهند تا از گسترش بحران 
جلوگيری شود. روزنامه ها در حال حاضر از طريق 
دوركاری كاره��ای روزانه خود را انجام می دهند. 
چاپخانه ها نيز كاركن��ان زيادی ندارند كه خطر 
تجمع در آنها بخواهد بحران ساز باشد. در نهايت دكه 
روزنامه فروشی يك متصدی دارد كه روزنامه ها را از 
يك نفر تحويل می گيرد. دكه ها هم طوری نيستند 
كه اطراف شان بخواهد تجمعی صورت بگيرد. اين 
داليل برای توقف چاپ روزنامه ها قانع كننده نيست 
و از آن بدتر اينكه تلقی دوستان اين است كه به 
روزنامه ه��ا نيازی ندارند و بود و نبودش��ان فرقی 
ندارد. به نظر من اين تصميم را كسانی گرفته اند 
كه با روزنامه و قرار گرفتن شان روی دكه ها مشكل 
دارند و می خواهند از اين فرصت سو ءاستفاده كنند.
وی ادامه داد: مگر می شود بدون حضور رسانه ها 
مساله ای در جامعه به طور يكطرفه مطرح شود و 
جامعه هم آن را بپذيرد؟ اگر عده ای با رس��انه ها 
مشكل دارند اين راهش نيست كه با اين بهانه ها 
آنها را تعطيل كنند. اين فقط بخش��ی از داليلی 
است كه خطا بودن اين تصميم را اثبات می كند. 
بيكاری روزنامه نگاران و خبرنگاران و ضربه ای كه به 
معيشت آنها و صنوف متصل به اين صنعت وارد 
می شود بخش ديگری از اين پازل است. آيا دولت 
حاضر است اين ضرر را جبران كند؟ اين نمی شود 
كه دولت به جای يك صنف تصميم بگيرد آن را 
محدود كند ولی خسارتی كه در اثر اين محدوديت 

به آن صنف وارد می شود را پوشش ندهد.
منصور مظفری، مديرمسوول روزنامه آفتاب يزد 
نيز در گفت وگو با »جهان صنعت« اظهار داشت: من 

با انتشار الكترونيك روزنامه ها و قوت گرفتن حضور 
روزنامه ها در فضای اينترنت مخالفتی ندارم اما با 
توقف چاپ كاغذی آنها مخالفم زيرا ذات رس��انه 
مكتوب، چاپ كاغذی آن است و اگر بخواهيم يك 
روزنامه را فقط در فضای مجازی منتش��ر كنيم، 
هويت آن را زير سوال برده ايم. بسياری از خوانندگان 
ما تمايل دارند روزنامه كاغذی را در دست بگيرند و 
مطالعه كنند. ما نمی توانيم منكر خطر شيوع كرونا 
از طريق انتشار و پخش روزنامه شويم اما دولت ها 
بايد تدابيری بينديشند و همان طور كه كاالهای 
اساسی مثل غذا و دارو را با رعايت نكات بهداشتی 
به دست مردم می رسانند، برای رسيدن روزنامه ها 
به دست مردم نيز فكری كنند زيرا روزنامه مورد 
اعتمادترين مرجع خبری برای مردم هستند. اينكه 
دولت تدبيری برای اين موضوع ندارد و از رساندن 
روزنامه ها به دست مردم عاجز است بحث ديگری 
اس��ت و تاوان آن را روزنامه ها نبايد بدهند. با اين 
حال روزنامه ها پا پس نخواهند كشيد و با حداكثر 
ت��وان به راه خود ادامه خواهند داد ولی اين روش 

نمی تواند خيلی ادامه دار باشد.
مهدی رحمانيان، مدير مسوول روزنامه شرق نيز 
معتقد است: اساسا دولت نبايد به سمتی برود كه 
روزنامه ها تعطيل شوند. اتفاقا دولت بايد به سمتی 
برود كه راه هايی برای رساندن سالم روزنامه ها به 
دست مردم پيدا كند. حال از طريق سوپرماركت ها و 
جاهايی كه كاالهای اساسی به مردم توزيع می شود، 

روزنامه هم در كنار آن توزيع شود.
وی تاكيد كرد: خبررسانی از مقوله هايی است 
كه تعطيل بردار نيست به ويژه در اين فضا كه در 

آن قرار داريم.
وی گفت: كرونا دو مولفه مثبت و منفی دارد؛ 
مولفه منفی، آن است كه همه نسبت به آن واقف 
هستند. مولفه مثبت آن مربوط به رسانه هاست كه 
می توانند در اين زمينه اطالع رسانی كنند چراكه 
رس��انه ها می توانند در اين زمينه كمك دهنده و 
اثربخش باش��ند و به هر حال به هر مقوله ای در 
دنيا نگاه كنيد، رسانه پيوست جدی برای امر مهم 
و غيرمهم است. بنابراين بحران كرونا هم نياز به 
پيوست رسانه دارد. رسانه ها را بايد جدی گرفت 
و كمك شان كرد كه به روز شوند. اينها كمك هايی 

اس��ت كه دولت بايد داش��ته باشد. به ويژه ستاد 
مديري��ت بحران كرونا ك��ه در اين خصوص بايد 
توجه ويژه ای داش��ته باشد. اگر هم قرار است اين 
اتفاق بيفتد و مانع انتشار چاپ روزنامه شوند، حداقل 
وزارت ارشاد در آنجا به عنوان سوی مخالف باشد و 

تثبيت كننده اين امر نباشد.
مديرمسوول روزنامه شرق درباره تبعات تعطيلی 
چاپخانه ها و لغو انتشار كاغذی روزنامه ها يادآور شد:  
با اين اتفاق عده زيادی از همكاران ما بيكار می شوند 
و ما مجبوريم با آنها خداحافظی كنيم؛ چيزی كه به 
شدت ما را آزار می دهد. يك نفر هم در اين شرايط 
خاص نبايد از كار بيكار شود چراكه مساله فراتر از 
اشتغال است. االن بحث ارتزاق است و مساله اين 
نيست كه يك نفر شغل داشته باشد. مساله اين 
اس��ت كه يك نفر نان داشته باشد كه بخورد، به 

همين دليل نبايد اين باب بسته شود.
وی اف��زود: در كنار پرين��ت و چاپ كاغذی، 
رفتن به س��مت انتشار ديجيتال خوب است، اما 
انتشار مكتوب حذف شود، موضوع چيز ديگری 

می شود.
رحمانيان با اش��اره به تصميم ستاد مديريت 
بحران كرونا در اين زمينه گفت: س��تاد مديريت 
بحران  كرونا مصوبه ای را گذرانده است كه در آن 
برخی صنوف از جمله چاپخانه ها را تعطيل اعالم 
كرده است. ابتدا در اين مصوبه به روزنامه ها اشاره ای 
نكرده بود در حالی كه اين ليست يك ليست ناقص 

است و به نظرم تصميم قدری عجوالنه است.
وی با اشاره به انتشار روزنامه ها در ساير كشورها 
كه در بدترين وضعيت بح��ران كرونا قرار دارند، 
متذكر شد: در حال حاضر در كشوری مثل ايتاليا 
كه به نظر می رسد بدترين وضعيت را دارد همچنان 
روزنامه هايشان چاپ می شود. در اسپانيا، انگليس، 
آلمان و ديگر نقاط دنيا هم همين طور. با توجه به 
اينكه وضعيت بدتری نس��بت به كشور ما دارند 
بالفاصله به سمت تعطيلی روزنامه هايشان نرفتند. 
به هر حال روزنامه يعنی رسانه مكتوب. شما وقتی 
بگوييد چاپخانه ها تعطيل، يعنی روزنامه ها كه يك 
شيوه و مدل اطالع رسانی و آگاهی بخشی هستند، 
تعطيل شوند. با اين اتفاق يك بخش از اطالع رسانی 

خبر را می بنديم كه اشتباه است.

گزارش

مخالفت مدیران مسوول روزنامه ها با توقف چاپ کاغذی 

دیوار کوتاه مطبوعات

موضوع: ایمن سازی کامل ۱۵ سایت BTS مرحله ۲ 
شرکت مخابرات ایران »منطقه گیالن« در نظر دارد پروژه ایمن سازی کامل 
۱۵ سایت BTS مرحله 2 را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به 

شرکت های پیمانکاری واگذار نماید.
ب��رآورد کلی هزینه خرید و اج��راء جمعا: به مبل��غ 8/489/۱۵8/۲00 ریال 

می باشد.
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:

کلیه شرکت های واجدالشرایط برای شرکت در مناقصه می توانند مبلغ 2۰۰۰۰۰ 
ریال به حساب سپهر 0۱0۲۵۲۱60600۵ نزد بانک صادرات به نام شرکت مخابرات 
ایران واریز نمایند و سپس جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضوری 
به واحد قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: گیالن- رشت- گلسار- 
 ساختمان مرکزی- طبقه سوم و یا از طریق مراجعه به پایگاه های اینترنتی به آدرس
http://IETS.MPORG.IR  و WWW.TCG.IR , WWW.TCI.IR  

 اقدام نمایند.
توجه: کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی نسبت به تحویل و یا ارسال یک 
نسخه تصویر فیش واریزی 2۰۰۰۰۰ ریالی برای تهیه و خرید اسناد مناقصه اعم از 
حضوری و یا غیرحضوری از طریق سایت های مذکور را به همراه مشخصات کامل 
شرکت تا قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت »خرید« اسناد مناقصه، به واحد 
قراردادها اقدام نمایند. ضمنا تحویل اصل فیش واریزی به همراه سایر مستندات 
درخواستی در پاکت )ب( اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه مخابرات گیالن 

توسط کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامی می باشد.
سپرده ش�رکت در مناقصه: به مبلغ 340/000/000 ریال می باشد که به 
صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و در وجه شرکت مخابرات 
ایران می باشد. »ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش و یا کمتر از 

میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.«
آخرین تاریخ دریافت »خرید« اس�ناد مناقصه: از تاریخ نش��ر آگهی 

حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ 99/۰۱/۱6 می باشد.
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

99/۰۱/26 تحویل به دبیرخانه خواهد بود.
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: پاکت های شرکت کنندگان در 

مناقصه راس ساعت ۱۴/۰۰ روز چهارشنبه مورخ 99/۰۱/27 می باشد. 
مکان بازگشایی پاکات مناقصه: سالن کنفرانس مخابرات منطقه گیالن 

واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی بازگشایی خواهد شد.
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه: حداقل دو پاکت رسیده و تحویل 

داده شده به دبیرخانه مخابرات گیالن.
زمان اجرای پروژه: به مدت ۷۵ روز کاری می باشد.

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور 
الزامی است

توجه:
الف« به پیش��نهاد های فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهادهایی که 
بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده 
نخواه��د ش��د. در ضمن مخابرات منطقه گی��الن در قبول یا رد هر یک یا 
تمام پیشنهاد ها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن را به صورت 

مکتوب به پیشنهاددهنده اعالم خواهد کرد.
ب« ضمن��ا حضور نماینده تام االختیار ش��رکت با ارائه معرفینامه معتبر در 

جلسه روز بازگشایی پاکت مناقصه بالمانع می باشد.
32۱323۴8 -32۱3237۰  -32۱3237۱  -32۱3233۰  تلف��ن: 

 فکس: 33۱3232۵

شرکت مخابرات ایران  منطقه گیالن

آگهی مناقصه 98/39
)دو مرحله ای( شرکت مخابرات ایران  

)سهامی عام(
منطقه گیالن

نوبت دوم

س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداري رشت 
به اس��تناد مصوبه ش��ماره 2299۴۱ ش��ورای محترم سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از ردیف 
کد اعتباری ۱2۰2۰۰ بودجه س��ال ۱399 در نظر دارد مناقصه 
عموم��ی یک مرحل��ه ای خرید خدمات مرتبط ب��ا تولید مصالح 
دانه بندی، تولید و اجرای آس��فالت و تولید فرآورده های بتنی 
)ش��امل امور اپراتوری و عملیات تولید( و نگهداری، س��رویس 
و تعمیرات درون کارگاهی دستگاه ها )تمامی خدمات تعمیراتی 
اعم از دمونتاژ کلیه دستگاه های معیوب و دمونتاژ جزیی قطعات 
معیوب و مونتاژ دس��تگاه ها و قطعات س��الم و در جای آنها در 
دستگاه های تولید مصالح دانه بندي، آسفالت و فرآورده هاي بتني 
برعهده پیمانکار می باشد( و تولید و اجرای آسفالت و نگهداری 
و سرویس و تعمیرات ماش��ین آالت راهسازی )تمامی خدمات 
تعمیراتی اعم از دمونتاژ کلیه ماش��ین آالت راهسازی و دمونتاژ 
جزیی قطعات معیوب و مونتاژ دستگاه ها و قطعات سالم در جای 
آنها در ماشین آالت برعهده پیمانکار می باشد( به صورت حجمی 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران واجد شرایط دارای تاییدیه 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱398/۱2/27 می باشد .

تاریخ چاپ آگهي: آگهي نوبت اول ۱398/۱2/27 و آگهي نوبت 
دوم ۱399/۰۱/۱6

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ۱399/۰۱/۱6 لغایت 

 ۱399/۰۱/2۴
مهلت ارس�ال پیش�نهاد: ۱399/۰۱/2۴ لغایت پنجشنبه مورخ 

۱399/۰2/۰۴ تا ساعت ۱3:3۰
تاری�خ بازگش�ایی: راس س��اعت ۱۴:۰۰ روز پنجش��نبه مورخ 
۱399/۰2/۰۴ در دفتر کار مدیریت مالي شهرداری رشت به نشانی 
رشت، بلوار امام خمیني، جنب بنیاد مسکن، شهرداري رشت قرائت 

می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.
* پیشنهاددهندگان می بایست مبلغ ۱/۷۱۲/۲88/۱۱4 ریال )یك 
میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و دویست و هشتاد و 
هش�ت هزار و یکصد و چهارده ریال( را به عنوان س��پرده 
شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی )که از تاریخ تحویل 
پاکات به دبیرخانه سه ماه اعتبار داشته باشد( یا به شماره حساب 
0۱048۵8۲68000 سپرده بانك ملي شعبه شهرداري به نام 
سپرده شرکت در مناقصه به نام شهرداري رشت واریز و ضمن 
بارگذاری در س��امانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد 
مقرر به دبیرخانه شهرداري رشت به نشاني بلوار امام خمیني، 
جنب بنیاد مسکن، شهرداري رشت تحویل نمایند، الزم به ذکر 
است که ارائه پول یا چک های مسافرتی و یا چک تضمین به عنوان 

سپرده قابل قبول نمی باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
* شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است .

* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول 

شروط شهرداری رشت می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه: آدرس رشت- میدان شهداي گمنام- ابتداي 
بلوار شهید افتخاري، کوچه شهید طالقاني، سازمان عمران و بازآفریني 

فضاهاي شهري شهرداري رشت تلفن : ۰۱3-33۵۴۴873

میثم حرفت خواه- رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت

آگهی مناقصه عمومی
)یك مرحله ای( سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت

نوبت دوم
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کافه  هنر كيومرث درمبخشمهمان امروز:  سکانس آخر 
كيوم��رث درمبخ��ش از جمل��ه 
س��ينماگران مهجور سينمای ايران 
است كه با ساخت آثار مستند و يك 
فيلم داستانی به نام »بوف كور« نزد 
مخاطبان س��ينما شناخته شد. وی 
كه س��ال ها در پاريس به سر می برد، 
غريبان��ه و در اثر ويروس كرونا صبح 
سه ش��نبه 12 فروردين ساعت 5 در 

فرانسه درگذشت.
كيوم��رث درمبخ��ش در 132۴ 
خورش��يدی  ب��ه دنيا آم��د. وی در 
13 سالگی به فراگيری هنر عكاسی 
پرداخت و در 1۸ سالگی به شكل حرفه ای عكاسی می كرد. او در سال های پايانی دهه ۴۰ 
خورشيدی به فرانسه رفت و همان جا بود كه به سينما عالقه مند شد. با ديدن فيلم های برادران 

لومير و روبر برسون اين اشتياق شكل گرفت.
درمبخش همزمان با عكاس��ی به تحصيل ادامه داد و در رشته سينما فارغ التحصيل 
ش��د. بعد به ايران بازگشت و به عكاس��ی در سينما پرداخت. عكس های او از فيلم های 
تنگس��ير و گوزنها از آثار او در آن دوران به ش��مار می آيند.وی اولين فيلم مستند خود 
را با نام جرس در 1351 خورش��يدی س��اخت و دو سال بعد تنها فيلم داستانی خود را 
با نام بوف كور س��اخت و با اين فيلم به ش��هرت رسيد. كيومرث درمبخش را در سينما 
به عنوان نويسنده، كارگردان، تهيه كننده، تدوينگر و عكاس می شناسند. او فيلمسازی 

است كه در ژانر مستند فعاليت دارد.

درمبخش در 135۴ خورشيدی فيلم سفر بهاری را  ساخت. در اين فيلم به نيما و اشعارش 
پرداخته است. پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز دو فيلم ديگر به نام های كسوف و شب را 

جلوی دوربين برد.
فعالیت در سینما با ساخت مستند و فیلم داستانی � 

شايد نسل امروز كيومرث درمبخش را چندان نشناسد و بيشتر با برادر هنرمندش كامبيز 
آش��نا باشد، اما كيومرث نيز از هنرمندان شناخته شده كش��ور است. وی سال ها بود كه در 
پاريس رحل اقامت افكنده بود تا اينكه  كرونا جان عزيزش را گرفت و جامعه هنر ايران را 

داغدار كرد.
درمبخش هرچند در چند حوزه هنر فعال بود، اما بيشتر با يك فيلم شناخته می شود؛ 
بوف كور، زندگی و مرگ صادق هدايت كه از قضا او نيز سال ها پيش در همين شهر پاريس 

درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.
بوف كور تنها فيلم داستانی بود كه كيومرث درمبخش با بازی هنرمند فقيد پرويز فنی زاده 

ساخت، اما با همين اثر نامش بر سر زبان ها افتاد.
فضای وهم آلودی كه درمبخش در اين فيلم به وجود آورده بود، ترس خاصی را به مخاطب 
منتقل می كرد؛ چيزی كه هرگز در فيلم های ديگر ايرانی ديده نشد. بازی گيرای فنی زاده هم 

بسيار كمك كرد تا فيلم تاثيرگذاری باشد.
سينمای ايران كمبود و مشكل زياد دارد. يكی از آنها ساخت فيلم های ترسناک و وهم آلود 
است كه غير از بوف كور در فيلم ديگری ديده نشد و احتماال نخواهد شد. بيشتر فيلم های 
ترسناكی كه در سينمای ايران ساخته شده اند، نتوانسته اند حس ترس را در مخاطبان ايجاد 
كنند و حتی گاهی صحنه های ترسناک به خاطر ضعف ساختاری باعث خنده تماشاگران 
می شد.  ای كاش فيلمسازان ايرانی كه دوست دارند در اين ژانر فيلم بسازند، نگاهی به فيلم 

»بوف كور« بيندازند و از آن بياموزند.


